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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000108-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000108-81.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA Advogado(s) do 

reclamante: MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s) do reclamado: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido indenização por danos 

morais c/c com repetição de indébito e inversão do ônus da prova, 

proposta por Zulmira Ferreira de Miranda em face de Banco Itau BMG 

Consignado S.A, todos devidamente qualificados na inicial. A petição inicial 

veio instruída com os documentos ali anexados. Entre um ato e outro, 

realizada audiência de conciliação no CEJUSC, esta restou exitosa (Id. 

12363143). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando a manifestação de vontade das 

partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes na 

audiência, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

da presente, uma vez que são elas maiores, capazes, estão bem 

representadas e os direitos em questão são disponíveis. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. CUSTAS na 

forma pactuada. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 10 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000752-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000752-24.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 10.810,94; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSUE GOMES DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação de declaração de inexistência de 

débito c/c danos morais c/c pedido de tutela de urgência proposta por 

Josue Gomes da Silva em face de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A 

(Energisa), ambos devidamente qualificados. Alega a parte autora que se 

deparou com uma cobrança exagerada em relação ao seu consumo de 

energia elétrica no mês de janeiro de 2018, argumentando que todos os 

outros meses tiveram valores inferiores ao cobrado, não tendo condições 

de arcar com o valor estipulado no mês citado. A inicial foi recebida ao Id. 

12397894, deferindo a tutela para que a requerida se abstenha de 

suspender/interromper o fornecimento de energia ao autor, referente ao 

mês de janeiro. Ao Id. 12487600 a parte autora se manifestou, pugnando 

pela emenda da inicial, tendo em vista que nela ocorreu erro material, no 

que diz respeito ao mês em que a parte requerente alegou ter sido 

cobrado uma quantia exagerada na conta de energia, aduzindo que mês 

em que a conta foi feita de maneira exagerada foi em fevereiro do ano 

corrente. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que há erro material na petição 

inicial, onde consta no pedido de tutela antecipada o débito referente ao 

mês de janeiro, sendo que, segundo a parte requerente a cobrança 

indevida ocorre na verdade ao mês de fevereiro. Desse modo, por se 

tratar apenas de erro material, considerando ainda que não haveria 

prejuízos à parte contrária, já que a tutela deferida em favor da parte 

requerente, assim, ACOLHO o pedido do autor, bem como, sendo possível, 

de ofício pelo magistrado retificar erro na decisão quando se relacionarem 

com meros erros materiais, assim, retifico em parte a decisão mudando a 

redação do item “1” para o que segue: “1) CONCEDO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA postulada, pelo que DETERMINO que à 

requerida SE ABSTENHA de SUSPENDER/INTERROMPER o fornecimento 

de energia elétrica na unidade consumidora da requerente (UC 

6/760270-9), referente à fatura do mês de fevereiro/2018, no valor de R$ 

810,84 (oitocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), até ulterior 

deliberação deste Juízo, ou, decisão final da presente causa, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que FIXO em R$ 200,00 (duzentos reais).” Por fim, 

mantenho as demais determinações da decisão de Id. 12397894 

inalteradas. INTIME-SE a requerida a cerca do presente despacho. Ciência 

à Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 16 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002579-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DA AMAZONIA TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002579-07.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 230.200,43; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

PORTAL DA AMAZONIA TURISMO LTDA - EPP Vistos. Trata-se Ação de 

busca e apreensão c/c pedido liminar ajuizada pelo Banco Volkswagen 

S/A em face de Portal da Amazônia Turismo Ltda., todos qualificados, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Para a concessão da medida liminar pleiteada, por 

expressa disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por 

outro lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta forma, entendo 

preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. 

Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida 

pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: 

VOLKSVAGEN; Chassi: 9532A62R7CR202172; Modelo: VW COMIL PIA O; 

Placa: OAV-1664; Cor: PRATA; Movido: DIESEL; Ano Fab.: 2011; Modelo: 

2012; Renavam: 00450649709, descrito na inicial. Consigne-se, no 

mandado, que o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (§ 14 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada 

pela Lei nº 13.043/2014). Diante do que dispõe o artigo 3º, § 9º, do 

Decreto-Lei nº 911/69 (presentes as alterações trazidas pela Lei nº 

13.043/2014), nesta oportunidade PROCEDI, conforme extrato anexo, à 
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inserção de RESTRIÇÃO JUDICIAL TOTAL via sistema RENAJUD 

(circulação, licenciamento e transferência), que deverá perdurar até a 

efetiva apreensão do bem. Uma vez informada a apreensão do bem nos 

autos, façam imediatamente conclusos para retirada de tal restrição, na 

forma da norma legal supra mencionada (art. 3º, § 10, inciso II, do 

Decreto-Lei). Para tanto, expeça-se o competente mandado, devendo o 

bem ser depositado em mãos do depositário fiel indicado na inicial ou de 

quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593-MS), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. No que tange ao pedido de fixação de multa diária 

no caso do descumprimento da liminar (item “F” da petição inicial), 

INDEFIRO o pedido formulado, ante a ausência de previsão legal, já que o 

Decreto Lei n. 911/69 não dispõe nada neste sentido, a não ser na 

hipótese do § 6º do artigo 3º do referido decreto, caso a ação seja julgada 

improcedente, ocasião em que o credor fiduciário será condenado ao 

pagamento da multa. Concedo os benefícios do art. 212, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil. No entanto, INDEFIRO o pedido de autorização 

de arrombamento por ausência de motivo para tanto. Atente-se a 

Secretaria da Vara de que as publicações via Dje devem ser feitas em 

nome dos advogados Manoel Archanjo Dama Filho e Marcelo Brasil Saliba. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 16 

de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 158200 Nr: 5145-43.2017.811.0007

 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: Angellia Alves Coutinho Biet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Biet- Espólio

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, vejo que o pedido de justiça gratuita foi indeferido 

com base na Súmula 481 do STJ aplicáveis as pessoas jurídicas. Em se 

tratando de ação de inventário, inviável a aplicação da referida Súmula, 

bem com os seus fundamentos para indeferir o pleito da autora.

Assim, chamo o feito a ordem para revogar o item “6” da decisão inicial 

que indeferiu a justiça gratuita com base na Súmula 481 do STJ e, via de 

consequência, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, mantendo 

inalterada as demais determinações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103263 Nr: 4976-32.2012.811.0007

 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: Elias Justino Gonçalves

 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 do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119861 Nr: 7378-18.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Marin Parra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:17759/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 431 da CNGC, impulsiono estes 

autos com o fito de cobrar sua devolução, no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de o Advogado da Parte Autora perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121642 Nr: 412-05.2015.811.0007

 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: José Rubens do Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A - 

(Claro TV)

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

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

 A parte devedora informa que efetuou o pagamento do débito atualizado 

(fls.81) e a parte credora concorda com o valor depositado judicialmente, 

bem como informa a conta para transferência do valor, conforme consta 

às fls. 87.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil.

Independente do trânsito em julgado da sentença expeça-se alvará judicial 

de liberação do valor depositado judicialmente em favor da advogada da 

parte credora, visto que a patrona possui no instrumento de procuração 

poder expresso para receber.

Intime-se pessoalmente a parte credora acerca da liberação de valor em 

favor de seu advogado constituído nos autos, nos termos do artigo 450 da 

CNGC/MT.

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento.

Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103744 Nr: 5482-08.2012.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Nilson Berlanda

 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:

 Vistos.

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

manifestar a respeito da manifestação de fl.184.

2) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111121 Nr: 6733-27.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bispo de Oliveira, José Pren Ribeiro, 

Edevaldo Candido da Silva, Aguinaldo Candido da Silva, Jeronimo Candido 

da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da exceção de pré-executividade de fls. 56/62 e dos documentos 

que a acompanharam.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132067 Nr: 6259-85.2015.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaú Pedro de Carvalho, Regina da Silva de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo José do Nascimento - 

OAB:108.401/SP, Tarcísio Lopes Cândido - OAB:115.286/MG

 1) RECEBO, todavia, REJEITO in tontum, os embargos declaratórios 

apresentados pela embargante e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado por não haver nenhuma contradição na sentença proferida nos 

autos, mantendo-a inalterada.2) Por fim, deverá ser observado pela 

Secretaria de Vara, em caso de interposição de recurso pela parte, a 

interrupção de que trata o art. 1.026 do CPC/2015.Cumpra-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107654 Nr: 3045-57.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA - Comércio e Indústria LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alquimir Gomes de Carvalho - 

OAB:26.386 - GO, Edison Bernardo de Sousa - OAB:10.185 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte exequente utilizou-se de todos 

os meios possíveis para encontrar o endereço da parte executada, 

entretanto, não obteve êxito em nenhum de seus métodos.

Em razão disso, diante do permissivo legal para que o Estado-Juiz quando 

exauridas todas tentativas, busque por intermédio de sistemas a sua 

disposição informações necessárias ao deslinde do feito, DEFIRO o pedido 

de fls. 95, procedendo com a consulta, conforme extrato anexo.

DEFIRO desde já a citação da parte executada, se na pesquisa constar 

novo endereço, observando-se as determinações da decisão inicial.

Sendo infrutífera a consulta, INTIME-SE a parte exequente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67548 Nr: 510-63.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Prado dos Santos, Jeremias Prado dos 

Santos

 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: Lucineide Parreira Fraga - 

OAB:20.315-O / MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, 

ROSANGELA PENDLOSKI - OAB:3256/O

 Vistos.

Nos termos do § 2º artigo 1.023 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte embargada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se, 

requerendo o que entender de direito.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137821 Nr: 1791-44.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triunfante Matogrossense de Alimentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Hobold

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposto por 

Triunfante Matogrossense de Alimentos Ltda. contra Odair José Hobold, 

ambos já qualificados.

A inicial veio instruída com diversos documentos.

Entre um ato e outro, intimada a se manifestar, a parte exequente pugnou 

pela homologação da desistência do feito e consequente extinção do 

processo.

Vieram os autos à minha conclusão.

 É o relatório. DECIDO.

Analisando o feito, vejo que a parte executada não foi citada, de modo que 

a extinção do presente feito independe da concordância da parte adversa. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015.

CONDENO a autora no pagamento das custas e taxas processuais.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

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

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

dispõe a CNGC/MT.

Deixo de proceder à baixa de restrições sobre o veículo, uma vez que 

inexiste qualquer ordem judicial deste Juízo neste sentido.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111893 Nr: 422-83.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Nunes Pereira da Luz

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

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Teresa Nunes Pereira 

da Luz contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos já 

qualificados.

Entre um ato e outro, foi realizado o pagamento ao qual a parte executada 

foi condenada (fls. 112/113).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 68116 Nr: 1084-86.2010.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Carlos Finimundy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Assim, diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração 

interpostos para DAR-LHES PROVIMENTO e reconhecer a existência de 

contradição/omissão na sentença de fls. 48/49, razão pela qual, modifico 

parcialmente o julgado nos seguintes termos:Condeno o embargado ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, tendo em vista o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para seu exercício, nos termos do artigo 85, §

§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil de 2015.Deixo de condenar o 

embargado em custas processuais, eis que é isento.Por fim, considerando 

que já foi prolatada sentença nestes autos, após o trânsito em julgado 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 163905 Nr: 983-68.2018.811.0007

 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: Lorainy Massacolt Braga de Moura

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

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

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão do benefício de 

incapacidade c/c tutela provisória de urgência movida por Lorainy 

Massacolt Braga de Moura em face do Instituto nacional de Seguro Social.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo tramitava na Justiça 

Federal de Sinop, sendo declinada a competência para este juízo por ser a 

parte autora residente desta comarca.

Assim, verificada a competência deste juízo, dou prosseguimento ao feito.

 É o sucinto relatório.

Decido.

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

contestação apresentada às fls. 115/122 (art. 350 do CPC).

Após o decurso do prazo para resposta, com ou sem a vinda dela aos 

autos, CERTIFIQUE-SE e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115316 Nr: 3660-13.2014.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

Botega

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso desde o último cálculo da dívida, postergo à análise 

do pedido retro, nesta senda, INTIME-SE a parte exequente para atualizar 

o débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121666 Nr: 427-71.2015.811.0007

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO EVANGELISTA ESCOCIO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de expedição de ofícios aos Sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, para conseguir a informação do endereço da parte 

requerida.

Para a análise do pleito, é necessário observar nos autos se a parte 

requerente diligenciou de todas as formas possíveis para a obtenção da 

referida informação, tendo em que se trata de diligência que compete à 

parte autora e não ao Estado-Juiz.

É que não se pode perpetuar de forma indefinida o processo, com a 

realização de várias pesquisas, e o autor não junta qualquer indício de que 

haja feito pesquisas para a localização do endereço correto.

Sendo assim, indefiro o pedido de fl. 95, pois o exequente não trouxe aos 

autos nenhum comprovante de que realizou diligências para a obtenção do 

endereço da parte executada.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco), dias se manifestar 

nos autos, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71136 Nr: 4107-40.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Tereza Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.

Considerando o lapso desde o último cálculo da dívida, postergo à análise 

do pedido retro, nesta senda, INTIME-SE a parte exequente para atualizar 

o débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66014 Nr: 5620-77.2009.811.0007

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, 

Marcos Antonio Bento de Sousa - OAB:245754 sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão apresentado pela Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. contra o Município de Alta Floresta-MT 

para a consecução de créditos de natureza previdenciária, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

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

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

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, intime-se o representante 

do ente público para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a execução.

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

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

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada à impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que seja expedido o 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 9 de 810



Por fim, EXPEÇA-SE o competente alvará para a liberação dos valores 

depositados como garantia vinculados a estes autos, em conta a ser 

indicada pela parte exequente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 151824 Nr: 1918-45.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Aravechia Palmitesta - 

OAB:299951

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Antecipadamente à eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

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.: 129787 Nr: 5014-39.2015.811.0007

 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: Leonel Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yasuda Marítima Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT/15013/A, Milton dos Santos Souza Junior - OAB:19.385/MT, 

Willian Douglas Salles Alves dos Santos - OAB:MT/18420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549/GO, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22.378/GO, HAROLDO FERRAZ ARAUJO - OAB:2615, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:MT/15013/A

 Deste modo, INDEFIRO o pedido de fls. 230/230v, e conformidade ao que 

já determinado as fls. 226, deve a requerida restituir à parte autora a 

metade do valor das despesas adiantadas (fls. 222). Advirtam-se as 

partes que a presente demanda já se exauriu, não comportando qualquer 

recurso quanto aos termos constante da sentença homologatória, tendo 

uma e outra partes renunciado a quaisquer recursos em face do conteúdo 

da referida decisão, devendo atentarem-se ao que expressa o art. 80, I e 

ss do CPC.Por fim, considerando que o feito já foi sentenciado, 

CERTIFIQUE-SE imediatamente o trânsito em julgado o trânsito, com as 

baixas e anotações de estilo, ARQUIVE-SE o presente.INTIMEM-SE as 

partes da presente decisão.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 69858 Nr: 2830-86.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Otelino Ornelis de Souza

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

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

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Otelino Ornelis de 

Souza contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos já 

qualificados.

Entre um ato e outro, foi realizado o pagamento ao qual a parte executada 

foi condenada (fls. 150 e 163).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

EXPEÇA-SE o competente alvará para o levantamento dos valores 

depositados vinculados a estes autos, na conta indicada às fls. 160.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98488 Nr: 72-66.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima Estevão Gonçales

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Aparecida de Fátima 

Estevão Gonçales contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos 

já qualificados.

Entre um ato e outro, foi realizado o pagamento ao qual a parte executada 

foi condenada (fls. 147).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Compulsando os autos, vejo que o feito alcançou o seu objetivo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do 

artigo 924, II, do CPC, considerando que foi satisfeita a obrigação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Expeça-se alvará judicial para o levantamento do valor depositado na 

conta única do TJMT, em conta a ser indicada pela parte exequente.

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

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000841-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000841-47.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 33.999,96; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/

[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Parte Ré: EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. Recebo a inicial em todos seus termos. 

Cite-se o Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei. O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. Não pago o débito, nem garantida à 

execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora. Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial. Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil. Às providências. Alta Floresta-MT, 

09 de ABRIL de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003577-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO)

HENRIQUE CLAUZO HORTA OAB - GO50202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ALVES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003577-72.2017.8.11.0007 

AUTOR: CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA Advogado(s) do reclamante: 

RENATO SALES GUIMARAES, HENRIQUE CLAUZO HORTA RÉU: ESTER 

ALVES DE SOUZA Vistos. I) RECEBO a inicial em todos os seus termos, 

eis que preenche os requisitos legais (art. 14, CPC/2015). II) Tratando-se 

de monitória de pagamento de quantia e, estando ela aparelhada com 

documento comprobatório da probabilidade da existência do direito 

alegado pela parte autora, EXPEÇA-SE MANDADO MONITÓRIO de 

PAGAMENTO e de CITAÇÃO, concedendo-se à parte ré o prazo de quinze 

(15) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários de cinco por 

cento (5%) do valor atribuído à causa (CPC/2015, art. 701). II.I) 

CONSIGNE-SE, no mandado, que a parte ré será isenta do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo do item “II” (CPC/2015, 

art. 701, § 1º). II.II) CONSIGNE-SE, ainda, no mandado, a advertência de 

que, se não opostos embargos no prazo de quinze (15) dias, 

converter-se-á o mandado monitório em mandado executivo, 

prosseguindo-se na forma do cumprimento da sentença (CPC/2015, art. 

701, § 2º). III) Se houver oposição de embargos, CERTIFIQUE-SE a respeito 

da tempestividade e, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte autora para se manifestar a respeito dos embargos, no prazo de 

quinze (15) dias (CPC/2015, art. 702, § 5º). Cumpra-se Alta Floresta/MT, 

17 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000534-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLECIA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000534-93.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ANA CLECIA DE LACERDA Advogado(s) do reclamante: 

VINICIUS BOTEQUIO, EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ajuizada por 

ANA CLECIA DE LACERDA contra ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., todos (as) já qualificados (as). A inicial 

veio instruída com diversos documentos. Determinada a emenda da inicial 

para a parte autora promover a juntada da declaração de hipossuficiência, 

a fim de que o pedido de justiça gratuita pudesse ser analisado, sob pena 

de indeferimento da inicial (ID 12074860), a autora peticionou informando a 

desistência da ação, afirmando que houve um erro no momento do 

protocolo, já que o feito deveria ser distribuído no Juizado Especial Cível 

(ID 12308831). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, vejo que não houve 

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

recebida, de modo que o acolhimento do pedido independe da 

manifestação da parte requerida. Assim, HOMOLOGO a desistência da 

ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015. Ante o exposto, 

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

artigo 485, VIII, do CPC/2015. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas (art. 90 do CPC), ante a ausência de juntada de declaração de 

hipossuficiência. Neste sentido, o STJ e o TJMG, respectivamente, tem 

decidido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 

REGRA TÉCNICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante 

jurisprudência desta Corte, os acórdão paradigmas proferidos pela mesma 

Turma do acórdão impugnado não se prestam para fins de viabilizar o 

processamento dos embargos de divergência. Precedentes. 2. É cedido 

que os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a 

jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus 

órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio 

pretoriano nos moldes estabelecidos no art. 266, § 1º, combinado com art. 

225, §§ 1º e 2º, do RISTJ o que não se deu na espécie. 3. Agravo interno 

não provido. (STJ, AgInt nos EREsp 1487672/RS, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 

29/11/2016)”. Grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICÍÁRIA FORMULADO EM 

RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. O 

pedido de gratuidade judiciária pode ser pleiteado a qualquer tempo 

processual; todavia, este deve ser acompanhado da declaração de 

pobreza, com fulcro no art. 4º da Lei nº 1.060/50, a qual não foi acostada 

aos autos. Não atendida a exigência legal, impõe-se seja negado 

seguimento ao recurso. Agravo de instrumento a que se nega seguimento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70051003085, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de...(TJ-RS - AI: 70051003085 RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Data de Julgamento: 28/09/2012, Décima Segunda Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2012)”. Grifei. 

Sem condenação em honorários. CERTIFICADO o trânsito em julgado, após 

as formalidades legais, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas 

de praxe, observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, 

o que dispõe a CNGC/MT. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 10 

de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001210-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SARA NARDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001210-12.2016.8.11.0007 

AUTOR: SARA NARDES DE OLIVEIRA Advogado(s) do reclamante: 

SERGIO LUIZ DO AMARAL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença 

c/c Aposentadoria por Invalidez e pedido de tutela de urgência proposta 

por Sara Nardes de Oliveira em face do INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social, ambos qualificados. Narrou que era segurada e que 

recebia auxílio-doença em razão de ser portador de patologia que o 

incapacitava para o trabalho, mas teve seu pedido de prorrogação do 

benefício negado. Entendendo presentes os requisitos requereu a 

antecipação de tutela para a restabelecimento do benefício e juntou 

documentos. Por meio da decisão de ID 4339301, a magistrada 

contemporânea deferiu a gratuidade e recebeu a inicial; b) postergou a 

apreciação da tutela de urgência para depois da resposta da requerida; c) 

nomeou médico para elaboração de laudo pericial e; d) deferiu a 

gratuidade de justiça. O laudo pericial foi apresentado ( ID 5007481). Por 

meio da certidão de ID 10120175, foi certificada a ausência da 

apresentação de contestação pela parte requerida. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Verifico que a parte requerida, mesmo 

citada não apresentou contestação, razão pela qual, decreto sua revelia, 

mas deixo de aplicar seus efeitos. Não havendo outras questões 

processuais e estando o feito devidamente instruído por laudo pericial, 

passo à análise do pedido de mérito. A pretensão autoral consiste na 

obtenção judicial de auxílio doença, que se encontra disciplinado nos 

artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/91, dispositivos que exigem os 

requisitos abaixo transcritos: a) qualidade de segurado; b) o período de 

carência, se exigido para o caso; c) incapacidade para o trabalho ou para 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos; d) não 

preexistência da doença ou lesão invocada como causa para o benefício 
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à filiação ao Regime Geral da Previdência Social, salvo em casos de 

progressão ou agravamento. No caso em tela, a condição de segurado e o 

cumprimento da carência restaram comprovados por meio dos 

documentos acostados nos autos, ademais o requerente já recebia auxilio 

doença o que demonstra que a própria autarquia reconheceu que existia a 

qualidade de segurada; quanto à incapacidade, o perito constatou a 

incapacidade da parte autora para o trabalho é total e temporária, motivo 

pelo qual o benefício pleiteado deve ser deferido. Nesse sentido è o 

entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO. AUXILIO-DOENÇA. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE 

TOTAL E TEMPORÁRIA. REQUISITOS PARA AUXÍLIO CUMPRIDOS. JUROS. 

PARCIAL PROVIMENTO. 1. A autora gozou do benefício previdenciário 

auxílio-doença até 01/07/2005 (fls. 148), quando foi cessado. O benefício 

foi restabelecido, por decisão de fls. 161/164, que antecipou os efeitos da 

tutela, com pagamento das parcelas vencidas entre a data de sua 

cessação e a implantação por determinação judicial. 2. A inaptidão para a 

atividade laborativa foi constatada pelo perito judicial, que atestou que a 

parte autora está incapacitada total e temporariamente para o trabalho, 

devendo a Autora ser submetida a nova perícia com prazo de 

aproximadamente de 6 meses, tempo suficiente para a estabilização do 

procedimento realizado. (...) Portanto, a concessão do benefício 

previdenciário, auxílio-doença, é imperiosa. (...) (ACORDAO 

00496991820154019199, JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 DATA:16/03/2018 PAGINA:.). PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. SEGURADA ESPECIAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO. 

REQUISITOS PRESENTES. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA DE PRAZO LONGO PARA O TRABALHO. CONSECTÁRIOS 

LEGAIS. HONORÁRIOS. (...) 2. São requisitos para a concessão dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c 

artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, assim como a comprovação de 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa. 3. A condição de 

segurada especial está comprovada por início de prova material, bem 

como pelo fato de o INSS ter-lhe concedido benefício de auxílio doença na 

via administrativa. 4. Estando comprovado pelo laudo pericial que a 

incapacidade da autora para o trabalho é total e temporária de longo 

prazo, não poderia ter sido cessado o auxílio doença apenas dois meses 

após a realização da perícia, sendo razoável a concessão do benefício 

pelo período de mais um ano para que a parte possa se recuperar e se 

tratar efetivamente. A DCB (data de cessação do benefício) fica fixada em 

15/11/2015. 5. Correção monetária e juros de mora de acordo com a 

versão mais atualizada do Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos da Justiça Federal, devendo ser observada, quanto à 

atualização monetária, a orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE 870.947 (repercussão geral, tema 810). 6. Honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

em atraso (Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC). 7. Isenção de 

custas processuais, nos termos da lei. 8. Apelação parcialmente provida. 

A Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação. 

(ACORDAO 00024420620134013819, JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES 

DE ALMEIDA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 DATA:26/03/2018 PAGINA:.). Em relação ao termo inicial 

do devido, como sedimentado na jurisprudência pátria, o pagamento do 

benefício deve retroagir até a data da indevida cessação. Nesse sentido: 

82026208 - PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO 

AUXÍLIO DOENÇA. (...) 3. O termo Inicial do Benefício, segundo orientação 

jurisprudencial desta Segunda Turma e do Superior Tribunal de Justiça, 

será fixado da seguinte maneira: a) sendo a parte autora beneficiária do 

benefício de auxílio doença, a DIB para a aposentadoria por invalidez será 

contada a partir do primeiro dia da cessação daquele (art 43, caput da Lei 

nº 8.23/91); b) não sendo a hipótese do art. 43, caput, da Lei nº 8.213/91, 

a data inicial será a do requerimento administrativo; b) ausente a prévia 

postulação administrativa, o termo inicial será a data da citação válida (STJ 

REsp 1369165/SP, DJe 07/03/2014. julgado submetido ao rito do 543-C do 

CPC). 4. No caso concreto a cessação do auxilio doença se deu em 

03/02/2010. (fls. 55). 5. Apelação da parte autora não provida. Remessa 

oficial parcialmente provida para que sejam observadas as estipulações 

constantes no voto relativo ao DIB. (TRF 1ª R.; AC 

0072133-64.2016.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Francisco 

Neves da Cunha; DJF1 25/04/2017). Diante do exposto, nos termos do art. 

487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Instituto 

Nacional de Previdência Social – INSS à implantação do benefício de 

auxílio-doença em favor de Sara Nardes de Oliveira , desde a cessação 

do benefício em 30/06/2016, devendo se submeter à revisão administrativa 

periódica, acrescidas as parcelas atrasadas dos juros moratórios e 

correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

Por verificar presentes os requisitos, CONCEDO a tutela de urgência neste 

ato. OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da 

CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício, consignando-se o 

prazo máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e 

os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01). Nos termos do art. 1.288 da CNGC, declaro: I) Sara Nardes 

de Oliveira; II) Auxílio-Doença; III) Renda mensal: 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício; IV) DIB – Cessação do auxílio-doença em 

30/06/2016; V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do pagamento – 30 

dias, a contar da intimação da presente sentença. Certificado o trânsito em 

julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, 

ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se o necessário. 

Alta Floresta, 17 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001146-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. A. D. S. A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001146-31.2018.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da decisão de ID. 

12771770, com audiência de conciliação designada para o dia 11/06/2018, 

às 16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta Comarca. Alta Floresta, 19 de abril 

de 2018. 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003177-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA DA RIVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE CARVALHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo: 1003177-58.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o patrono da parte autora acerca dos documentos de ID. 12820077 

e 12819914, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 

11.419/2006. Alta Floresta, 19 de abril de 2018.
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Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 97802 Nr: 6354-57.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. de Moraes Pretti & Cia Ltda, Fabio de Moraes 

Pretti

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

CITANDO(A, S): Executados(as): Fabio de Moraes Pretti, Cpf: 

53656210187 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua G-1, S/n, Bairro: 

Setor G, Cidade: Alta Floresta-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/11/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.137,98

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O autor Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta-MT ingressou com Ação de Execução Fiscal em desfavor do réu 

F. de Moraes Pretti & Cia Ltda, para que este providencie o pagamento da 

dívida ativa em aberto referente as CDA 5765/2011, 5766/2011, 

5767/2011, 5768/2011, 5769/2011, 5770/2011, 5771/2011, requereu a 

extinção da CDA 5771/2011 e atualizou o débito constante no valor de R$ 

3.132,22. Constatou-se que a empresa requerida não exerce mais a 

atividade, efetuando baixa na JUCEMAT, determinando-se a inclusão de 

Fabio de Moraes Pretti no polo passivo e sua citação por edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Anne Mariele de Cássia Monteiro, analista 

judiciário, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 64590 Nr: 4072-17.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Wittmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Martinez Coelho, José Alves, 

Anor Ferracioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

INTIMANDO(A, S): Exequente: Gilson Wittmann, Cpf: 00512970947, Rg: 

7.214.316-7 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua das Adálias, 

37, Bairro: Jd. Panorama, Cidade: Alta Floresta-MT

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

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

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

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

há mais de 30 dias, devendo para tanto trazer aos autos o número de 

conta bancária para transferência dos valores, ou, pugnar que os 

mesmos sejam depositados em conta da advogada.

Eu, Anne Mariele de Cassia Monteiro, analista judiciário, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 98028 Nr: 6582-32.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre J. Moretto e Cia Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Alexandre J. 

Moretto e Cia Ltda, CNPJ: 09345426000151, brasileiro(a), Endereço: Rua 

H-04 Nº 441, Bairro: Setor H, Cidade: Alta Floresta-MT

FINALIDADE: FINALIDADE: Efetuar a INTIMAÇÃO da parte executada 

acerca do derradeiro pedido do exeqüente, considerando que houve 

pagamento parcial da dívida consistente das CDA’s nº6185/2011 e 

6186/2011, razão pela qual requer o prosseguimento do feito com penhora 

on line de ativos monetários, devendo manifestar no prazo de 10(dez) 

dias.

RESUMO DA INICIAL: Taxa de localização e funcionamento referente as 

CDA’s 6189/2011, 6187/2011, 6188/2011 e 6190/2011.

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, Anne Mariele de 

Cássia Monteiro, analista judiciário, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 100942 Nr: 2610-20.2012.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Soares Lima, Alexandro Soares Lima, Rosa 

Soares Lima, Alcedina de Souza Leles, Julio Cesar Soares Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flordelis Alves Soares de Lima - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME RODRIGUES CARVALHO - 

OAB:6023-A, Zilda Lopes Carvalho - OAB:123606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

INTIMANDO(A, S): Inventariante: Raimundo Soares Lima, Cpf: 

19683758304, Rg: 420.268 SSP MA Filiação: Manoel Soares Belo e Maria 

José Soares, data de nascimento: 12/03/1948, brasileiro(a), natural de 

Regeneração-PI, viuvo(a), lavrador, Endereço: Acentamento São Pedro, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: Paranaíta-MT

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

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

FEITO EM 05(cinco dias), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 

485 II e III §1º e 2º DO CPC/2015, pois este encontra-se paralisado há mais 

de 30(trinta) dias, devendo para tanto promover o comparecimento dos 

requerentes Alexandro Soares de Lima, Alcedina de Souza Leles e Rosa 

Soares de Lima nesta Secretaria da 2ªVara Cível para procederem com a 

assinatura do termo de renúncia à herança.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 39381 Nr: 4703-97.2005.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilso Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldino Viana de Souza, Glath Viana de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Reis Cardoso - 

OAB:81578/MG, Marco Thúlio Lacerda e Silva - OAB:8917/MT, 

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Luiz de Lima - 

OAB:3.397

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

INTIMANDO(A, S): Requerente: Ilso Ribeiro da Silva, Cpf: 27899004934, 

Rg: 1346678 SSP PR Filiação: José Ribeiro da Silva e Maria Ines da Silva, 

data de nascimento: 13/11/1946, brasileiro(a), natural de Conselheiro 

pena-MG, casado(a), agricultor, Endereço: Rua Pitágoras Perto da Igreja 

Católica, Bairro: Jardim Universitário, Cidade: Alta Floresta-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 
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em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

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

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

abandonado há mais de 30 dias, devendo para tanto trazer aos autos o 

valor da dívida atualizado.

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

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001720-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD FERREIRA (REQUERENTE)

IRACEMA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

JANDIRA NATO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

MARCOS NATO FERREIRA (REQUERENTE)

LEONARDO NATO FERREIRA (REQUERENTE)

JANISSE NATO FERREIRA (REQUERENTE)

BERENILDE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NATO FERREIRA (INTERESSADO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias requeira o que 

entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003433-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (EXECUTADO)

LUZIA BENEDITA BALDASSE (EXECUTADO)

TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do 

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

recolhimento da diligência referente à Condução do Sr. Oficial de Justiça, 

objetivando, assim, o cumprimento do ato citatório requerido no Id 

12677865 ( parte TECNOCELL COMÉRCIO DE CELULARES E LUZIA 

BENEDITA BALDASSE). A guia para pagamento da diligência poderá ser 

emitido através do portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias Oline”), regulamentada 

pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ. A guia e o comprovante de pagamento 

deverão ser juntados aos autos no prazo de 05(cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105405 Nr: 631-86.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carvalho & Loti Ltda. - ME, Marcio Carvalho, Ana Maria 

Loti

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134744 Nr: 186-63.2016.811.0007

 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: Enoc Ferreira Gomes

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO em substituição ao perito 

anteriormente designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 23.06.2018, às 08h:50 (Hospital 

Cristo Redentor), independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, II do Novo Código de Processo Civil.

No mais, cumpra-se nos termos da decisão de fls.64/65.

 Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57244 Nr: 1837-14.2008.811.0007

 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: Marcos Antonio Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andrea do Amaral de 

Paula - OAB:PR/26866, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, 

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À fl. 165 a parte autora informa que houve a implantação do beneficio 

previdenciário em seu favor.

Outrossim, solicite-se a Secretaria de Vara informações acerca da 

concessão ou não do efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário 

interposto (fl.144).

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116725 Nr: 4903-89.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Bruno da Costa

 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:

 Vistos.

 Tendo em vista a demora da autarquia previdenciária em cumprir o 

comando expresso na sentença de fls. 78/79, eis que o benefício apenas 

foi implantado em 08/02/2018 (fls. 94/95), DEFIRO o pedido de fls. 97/98 e 

determino que a autarquia previdenciária realize o pagamento das 

parcelas vencidas do benefício de auxílio-doença, no período de 

17/11/2016 a 17/11/2017, via complemento positivo, no prazo de 60 

(sessenta) dias.

Intime-se a parte requerida através de sua procuradoria federal e através 

da GEREX – Sinop (fl. 83v) para o cumprimento da determinação supra.

 Após, intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias e conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132956 Nr: 6762-09.2015.811.0007

 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
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 PARTE AUTORA: TFBM, JFBdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

- OAB:Defensoria/MT, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 Vistos.

Considerando a certidão retro, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119418 Nr: 7078-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOF, VHdOF, FMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias dê cumprimento à decisão de fl.92 e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90523 Nr: 4880-85.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT, Paulo Roberto Canhete 

Diniz - OAB:13239-A/MT

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que o exequente não imputou 

corretamente os marcos iniciais para a incidência dos juros moratórios e 

correção monetária sobre o débito sob execução.

Com efeito, tratando-se de honorários sucumbenciais fixados em quantia 

certa, a correção monetária (INPC) incide a partir de seu arbitramento 

(26/08/2013 – fl. 256) e os juros moratórios (1% ao mês), a partir do 

transito em julgado (17/02/2016 – Agravo Regimental 182726/2015). Nesse 

sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A 

jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os 

honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser 

computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir 

juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado 

da sentença a fixou. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg 

no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014)

Dessa forma, determino a intimação do advogado exequente, para que 

retifique os cálculos sob execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme os parâmetros acima indicados.

Ainda, expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação Judicial da Executada 

(Sétima Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ), para que 

informe quanto ao cumprimento do plano de recuperação judicial e quanto 

à permanência (ou não) do período de suspensão das ações em desfavor 

da executada.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112920 Nr: 1501-97.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR EGÍDIO HEGELE

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Defiro o pedido de suspensão de fl. 102. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação até a data de 27/12/2018.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada 

ou decurso do prazo constante no item “1”, com baixa no relatório 

estatístico, sem baixa na distribuição.

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

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41281 Nr: 1564-06.2006.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Luis Vendrame, SIMONE MORENO 

RUBIO VENDRAME

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Defiro o pedido de suspensão de fl. 100, portanto, determino a 

SUSPENSÃO da presente ação até a data de 27/12/2018.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada 

ou decurso do prazo constante no item “1”, com baixa no relatório 

estatístico, sem baixa na distribuição.

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

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 53881 Nr: 5860-37.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Gonçalves Vieira

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Tendo em vista que a justificativa dada pelo causídica da parte autora 

em não apresentar os dados bancários (não conseguiu contato com a 

autora), não é hábil para afastar o seu múnus profissional, INTIME-SE a 

nobre advogada para, no prazo de 20 (vinte) dias, informar nos autos os 

dados necessários para a expedição do competente alvará em favor da 

parte autora, ou, COMPROVE a impossibilidade de fazê-lo, sob as penas 

da lei.

2) Com ou sem o aporte do determinado, transcorrido o prazo contido no 

item “1”, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56119 Nr: 647-16.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hamilton Kubitski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Krzyzanovski

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118594 Nr: 6405-63.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Vicente Correia

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por Banco Itaú Unibanco S/A, 

em desfavor de Joel Vicente Correia, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

As partes formularam acordo, sendo homologado e suspenso cf. se vê à 

fl.47.

À fl.50 a parte autora peticionou informando o cumprimento integral do 

acordo e, requer a extinção do feito, com julgamento de mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Pois bem. Considerando que a parte requerida cumpriu o acordo, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas serão de responsabilidade da parte requerida.

Honorários advocatícios conforme o pactuado.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE REQUERIDA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

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

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125270 Nr: 2539-13.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Farmácia e Drogaria Rimo Ltda-ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Linx Sistemas e Consultoria Ltda

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

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE AGUIAR 

COIMBRA - OAB:138.473/SP, MARCELO MENIN - OAB:153.342/SP, 

Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 Vistos.

1) Tendo em vista o não cumprimento pela Secretaria de Vara da 

determinação de expedição de ofício, constante da decisão de fl. 290/v, 

CONVERTO o julgamento em diligência para o cumprimento do necessário 

ao deslinde do feito.

2) Com o aporte do determinado no item “1”, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

3) Após, façam-se os autos CONCLUSOS para sentença.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96477 Nr: 4928-10.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda - ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 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: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a 

parte exequente efetue o cumprimento da decisão de fl. 135.

Ainda, considerando a certidão de fl. 129, em igual prazo, deverá a parte 

exequente indicar o endereço atualizado do executado Wagner Aparecido 

Figueiredo Maciel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143947 Nr: 5159-61.2016.811.0007

 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: LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos.

Em que pese o teor da certidão de fl.91, atestando a intempestividade do 

Recurso de Apelação interposto, consigno que o juízo de admissibilidade 

será realizado perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Desta feita, Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Intime-se o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo legal e, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48626 Nr: 663-04.2007.811.0007

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Rogers Rohling da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Nishikawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561, Thiago Xisto Gris - OAB:14362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente 

visando sanar contradição supostamente existente na decisão de fl. 723.

Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação do executado/Embargado para que se manifeste no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

No mesmo prazo, a fim de que seja apreciado o petitório de fls. 726/728, 

deverá o executado indicar o bem que pretende permaneça garantindo a 

presente execução, juntado aos autos certidão atualizada de sua 

matrícula.

Intimem-se.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 2229 Nr: 1723-90.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Maranho de Castro

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste quanto ao petitório de fl.116 e conclusos. .
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63360 Nr: 2816-39.2009.811.0007

 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: Juvenira Quirino Dias, Sonia da Conceição Dias de 

Paula, Donizete Quirino Dias, Valdizete Quirino Dias

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl.177, solicite-se a Secretaria de Vara 

informações quanto ao pagamento do alvará de n. 352967-3.

 Caso tenha efetuado o pagamento, cumpra-se nos demais termos da 

sentença de fl.160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106213 Nr: 1496-12.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada, nos termos do artigo 513, §2º, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo.

 Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação.

Não efetuado o pagamento voluntário, determino desde já a expedição de 

mandado de penhora via BacenJud, conforme requerido, sendo que o 

débito será acrescido de multa de 10% e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10%.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110698 Nr: 6287-24.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9114/MT, Edesio José Segala - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente 

ação pelo prazo de 90 ( noventa) dias.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99764 Nr: 1269-56.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Artmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salezio Nazario de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Stecca Cioni - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

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

OAB:3624/MT

 Vistos.

Tendo em vista o bloqueio de valor parcial do débito em questão, conforme 

se infere de fl. 62, CUMPRA-SE a Secretaria de Vara a determinação de fl. 

60.

Antes de apreciar o pleito de fl. 73, INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias carrear aos autos cálculo atualizado do débito.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130109 Nr: 5193-70.2015.811.0007

 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: Edivan da Silva Pagotto

 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: FABIO JOÃO SOITO - OAB:RJ 

114.089, Henrique Alberto Faria Motta - OAB:113815, PEDRO 

HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Vistos.

Proceda a Secretaria de Vara o cadastramento do advogado subscrito à 

fl.67v, após, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias efetue o cumprimento da determinação de fl.87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104059 Nr: 5815-57.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erica Amancio Bispo

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fl. 89, inicialmente, consigno que o veículo 

encontrado em nome da parte executada encontra-se com a restrição de 

transferência cf. fl.80.

 Outrossim, esclareço que cabe a parte Exequente apresentar a avaliação 

do veículo encontrado via sistema RENAJUD, tendo em vista o disposto no 

inciso IV, do art. 871, do CPC, que assim dispõe:

Art. 871. Não se procederá à avaliação quando:

(...)

IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio 

de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por 

órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de 

comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de 

comprovar a cotação de mercado.

Assim, INTIME-SE a parte Exequente, por remessa dos autos, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda à avaliação do veículo por meio dos 

órgãos oficiais ou anúncios de venda divulgados nos meios de 

comunicação, bem como se manifeste acerca da remoção do veículo.

Após, DEFIRO o pedido de penhora do veículo de fl. 80, no endereço 

indicado à fl.89, o qual deverá ser cumprido por Oficial de Justiça.

Efetivada a penhora, intime-se imediatamente a parte executada, 

pessoalmente, por via eletrônica, por carta direcionada ao endereço de 

citação ou POR EDITAL, acerca da penhora e avaliação.

Após, AGUARDE-SE o decurso do prazo para apresentação de embargos 

e CERTIFIQUE-SE o necessário (interposição, ou não, e tempestividade). 

Havendo apresentação de embargos, AUTUE-SE em APENSO ao presente 

feito e venham-me CONCLUSOS para apreciação, já com CERTIDÃO 

acerca da tempestividade dos mesmos.

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

e INTIME-SE a parte exequente pugnar o que entender de direito para o 
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andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 144130 Nr: 5258-31.2016.811.0007

 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: Bento Vieira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Sapezalense, Verde 

Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina da Silva Souza - 

OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, movida por Bento 

Vieira de Moraes em face de Cooperativa Mista Sapezalense e Verde 

Transportes Ltda.

Entre um ato e outro, foi comunicado o falecimento da parte autora, sendo 

suspenso o feito e concedido o prazo de 90 (noventa) dias para proceder 

a regularização da representação processual (fl. 183). Todavia, apesar de 

intimado, o causídico da parte autora quedou-se inerte no atendimento 

desse ônus (fl.190).

Vieram-me conclusos os autos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que diante do falecimento da parte autora 

e inexistente a habilitação de seus herdeiros, impõe-se a extinção do feito, 

sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 313, §1º do novo Código 

de Processo Civil (NCPC).

Com efeito, flagrante a ilegitimidade superveniente da parte, bem como a 

ausência de interesse no prosseguimento do feito por parte de seus 

herdeiros, configurando-se também o abandono da causa.

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

termos do artigo 485, incisos III e VI, bem como do artigo 313, §1º, todos 

do Novo Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Intime-se.

Certificado o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103937 Nr: 5689-07.2012.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS RODRIGUES-ME - MERCADO ALVORADA, 

Ademar Pereira Rodrigues, Elsa Sorti Rodrigues

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada, nos termos do artigo 513, §2º, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo.

 Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação.

Não efetuado o pagamento voluntário, determino desde já a expedição de 

mandado de penhora via BacenJud, conforme requerido, sendo que o 

débito será acrescido de multa de 10% e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10%.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107239 Nr: 2603-91.2013.811.0007

 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: Valdir Bucoski

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Sergio Jesus Silva - OAB:10699 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o acórdão de fl.83, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99453 Nr: 918-83.2012.811.0007

 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: Seyr Ruelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atilio Ruelis - Espólio

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

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 110 e determino a suspensão do feito, pelo prazo de 

06 (seis) meses.

Certificado o decurso do prazo, intime-se o inventariante, na pessoa de 

seu causídico, para que dê prosseguimento ao feito, cumprindo 

integralmente a decisão de fl. 104, no prazo de 05 (cinco) dias e 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143509 Nr: 4894-59.2016.811.0007

 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: Zenaide Cardoso de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa União Cascavel de Transportes Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:39549/PR, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Eduardo 

Rodrigo Colombo - OAB:42782/PR, GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, Jônatas Casalli Betto - OAB:47.789/PR, Ramiro de Lima 

Dias - OAB:12504/PR, Rodrigo Cesar Caldeira - OAB:35461/PR, 

Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A, Vilson Barozzi - 

OAB:6791-B/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com caráter infringente interpostos 

por Eucatur – Empresa Uião Cascavel de Transportes e Turismo Ltda 

contra a sentença de fls. 63/65, visando a correção de erro material, qual 

seja, o marco inicial dos juros moratórios sobre os danos morais fixados. 

Isto porque, a sentença embargada fixado sua incidência a partir do 

evento danoso, quando o correto seria a partir da data de seu 

arbitramento.

Oportunizada a manifestação da parte Embargada (fl. 70), esta o fez à fl. 

71.

É o relatório. DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso, ou ainda, a correção de erro material, 

existentes na decisão judicial (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).

Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos não merecem ser conhecidos, vez que não se 
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fundam nos citados vícios, mas sim, em irresignação da parte recorrente à 

sentença proferida.

Não cabe em sede de embargos de declaração, a modificação da decisão 

que a parte não concorda, devendo a matéria desafiada ser objeto de 

recurso.

Assim, ausente o requisito de admissibilidade dos presentes Embargos, 

pelo que, impõe-se a manutenção da sentença embargada.

 Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a 

sentença prolatada, DOU IMPROVIMENTO aos Aclaratórios interpostos às 

fls. 66/67, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Por conseguinte, mantenho a sentença atacada pelos seus próprios 

fundamentos.

Intime-se a parte autora na pessoa do Defensor Público que a assiste e a 

Embargada através de seu patrono.

 Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111627 Nr: 121-39.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Helio Avancini, Ari Tenutti, Antonio José 

Bispo, José Benjamin da Silva, Vivaldo José dos Santos, Zenaldo José dos 

Santos, Joaquim Rodrigues da Silva, Luiz Maslawski, João Batista da 

Fonseca

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

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

1)Defiro o pedido retro, portanto, determino a SUSPENSÃO da presente 

ação até 27.12.2018.

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

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14403 Nr: 2251-56.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Gracil Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, nos termos e prazo do artigo 437, § 1º, 

do CPC, manifestar-se acerca do petitório de fls. 241/338 e respectivos 

documentos juntados pelo antigo causídico às fls. 339/449, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116802 Nr: 4963-62.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cesar Queiroz Siqueira

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, com fulcro nas disposições legais retro citadas, JULGO 

PROCEDENTE o presente pedido formulado na inicial para o fim de 

condenar o Requerido a pagar ao Banco Autor a importância de R$ 

62.794,71 (sessenta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais com 

setenta e um centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, 

contados da citação.Condeno o Requerido ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, levando-se em conta a 

natureza da causa e a revelia ocorrida nos autos, observados os 

parâmetros fixados pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Intime-seApós o transito em julgado, caso não seja pleiteado o 

cumprimento de sentença pelo Autor, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58183 Nr: 2697-15.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Palmira Marins Massarelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Petrucci Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Boris Massarelli Cionek - 

OAB:274266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, o qual foi deferido 

à fl. 156, tendo restado infrutífera a intimação pessoal do executado (fl. 

163).

Dessa forma, foi noticiado o falecimento do ora executado (fl. 177), sendo 

requerida a citação da viúva-meeira e dos herdeiros nos endereços 

indicados à fl. 171.

Dessa forma, com fulcro no artigo 313, inciso I e §2º, inciso I determino a 

suspensão processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Ainda, determino a citação do espólio de Thomaz Petrucci Neto, de quem 

for o sucessor ou dos herdeiros, isto é, da viúva-meeira e dos herdeiros 

indicados à fl. 171, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem sobre o pedido de sua habilitação e ingresso no polo passivo 

do feito, sendo que seu silêncio importará em anuência tácita ao pedido. 

Em igual prazo deverão informar sobre a existência (ou não) de processo 

de inventário ou sobre eventual partilha dos bens deixados por Thomaz 

Petrucci Neto.

 Cumprido o ato citatório e certificado o prazo de manifestação, intime-se a 

parte exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, e 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107522 Nr: 2900-98.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Mendes e Cia Ltda. - ME, Silvana Mendes

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Pleiteia o exequente a realização de penhora, via Sistema RENAJUD, de 

veículos registrados em nome da parte executada.

Pois bem. O RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um 

bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém, não 

serve à realização de penhora, já que em caso de bens móveis a penhora 

deve ser concreta e não simplesmente no sistema.

Sendo assim, INDEFIRO o pleito de fl. 96 para penhora junto ao RENAJUD.

2) Por outro lado, nesta oportunidade realizo consulta, via sistema 

RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência de veículos 

registrados em nome do executado, conforme extrato em anexo.

Juntada referida informação, constando veículo em nome da parte 

executada, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

carrear aos autos avaliação do(s) veículo(s) porventura encontrado(s), 

por meio dos órgãos oficiais ou anúncios de venda divulgados nos meios 

de comunicação, nos termos do art. 871, IV, do CPC.

3) Com o aporte do determinado no item “2”, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora do bem encontrado, a ser cumprido no endereço constante nos 

autos, nomeando-se a parte executada como depositária fiel deste e 
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intimando-a da penhora e avaliação, esta, apresentada pelo exequente.

4) Não havendo penhora, INTIME-SE a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

5) Lado outro, transcorrido o prazo do item “2” sem o aporte do 

determinado, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111360 Nr: 6998-29.2013.811.0007

 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): Elivanda Maria da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7901/MT, Carlos Henrique F. Magalhães - OAB:17.567/MT, Cátia 

Maria da Silva - OAB:16.086-E, Dilceia Da Silva Sales - OAB:15.014-E, 

Fabiana Severina da Silva - OAB:12.747, Flavia Rosa Nicanor de 

Souza - OAB:13889/MT, Giulliani Lis Curvo da Silva - OAB:14665-E, 

Janaina Cristina de Avila Costa - OAB:15.112-E, Janaina Graziella 

Bevilacqua - OAB:14.593-E, Jéssica Edwirges Nogueira Ribeiro - 

OAB:18.441, João Manoel Antonio London da Silva - OAB:16.101-E, 

Julia Fernanda Santos de Carvalho - OAB:16.153-E, Luiz Henrique 

Reis da Silva - OAB:15.772-E, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Michelly 

Dias Massoni - OAB:15.458, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT, 

Willian Hideki Yamamura - OAB:17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 85, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as três últimas declarações 

de imposto de renda da executada. Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

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

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

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

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 18700 Nr: 3367-63.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, Rosely 

Soldá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Sueli Silveira - OAB:3634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

José Celso Carneiro Junqueira - OAB:2215/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente é beneficiária da GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA, defiro o pedido de fls. 1282/1283 e determino a reexpedição do 

mandado de averbação de fl.1271, o qual deverá ser cumprido 

independente de recolhimento dos emolumentos, eis que o benefício da 

Gratuidade também abrange tal verba.

Após o cumprimento deste ato, aguarde-se em cartório o cumprimento da 

decisão de fl. 1268 pela parte exequente e conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110932 Nr: 6527-13.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Ferreira da Silva Gervásio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcena Nilson Rodrigues - Me, Edson Dantas 

Rodrigues, Edmara Dantas Rodrigues, Botelho Pimentel e Carvalho Ltda, 

Jorge Américo Tavares Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarcitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686, Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 Quanto aos demais requeridos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Condeno a Autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o 

disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte 

beneficiária da Gratuidade de Justiça.Intimem-se.Após o transito em 

julgado, caso não seja pleiteado o cumprimento de sentença pela parte 

requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VIEIRA DE SANTANA (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: 1000675-15.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 1.200,00; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO ORDINÁRIA] - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL; AUTOR: ROSIMAR VIEIRA DE SANTANA RÉU: 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259, I, do CPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores que são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Lote urbano nº. 10, quadra 

R-25 , Loteamento Embrião Urbano 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 1989, apenas por meio de 

contratos de compra e venda. Por fim, assevera que exerce a posse 

sobre o imóvel desde 1993, 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 10, quadra 

R-25, situado no Embrião Urbano de 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 15 (quinze) dias, e que, não 

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

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

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

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

caso não tenham sido indicados e, por edital, com prazo de 30 dias, os 

eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, para 

contestarem no prazo legal. 5) DEIXO de determinar a notificação do 

credor averbado na matrícula (ID 11556218), 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 
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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, 16 de março 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito" Alta Floresta/MT, 19 

de abril de 2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DA 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 35123600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000846-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON SAIS MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000846-69.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 2.285,18; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Parte Ré: 

EXECUTADO: EMERSON SAIS MACHADO Vistos. 1)Defiro o pedido retro, 

portanto, determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 08 

(oito) meses. 2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição. 

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

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito. 4)Certifique-se a Secretaria de Vara acerca 

da existência de depósito dos honorários advocatícios mencionado no Id 

n. 12589852, caso tenha valores vinculados aos autos, expeça-se 

imediatamente alvará judicial de tais valores para a conta a ser indicada 

pela procuradora do Município. Às providências. Alta Floresta, MT, 19 de 

abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001152-38.2018.8.11.0007

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:

ADILSON CORTE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001152-38.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 131.777,29; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: ADILSON CORTE SOUZA Vistos. Tendo em vista a 

duplicidade da petição inicial, proceda a Secretaria de Vara a exclusão da 

exordial sob o Id n. 12782504. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do atual CPC. Após decorrido tal prazo, com ou sem 

a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Alta Floresta, MT, 19 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001154-08.2018.8.11.0007

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:

M R PIRES DE MELO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANA DIAS MOREIRA (EXECUTADO)

MICHAEL REGINALDO PIRES DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001154-08.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 117.736,13; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: M R PIRES DE MELO & CIA LTDA - ME, MICHAEL REGINALDO 

PIRES DE MELO, JULIANA DIAS MOREIRA Vistos. Tendo em vista a 

duplicidade da petição inicial, proceda a Secretaria de Vara a exclusão da 

exordial sob o Id n. 12783721. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do atual CPC. Após decorrido tal prazo, com ou sem 

a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Ainda, em igual prazo, junte aos autos o instrumento de 

crédito anexado no Id n. 12783715, legível. Alta Floresta, MT, 19 de abril de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO CARDOSO 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)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000928-03.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 11.917,82; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GENALDO CARDOSO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 

12650594, a extinção do feito sem resolução do mérito. É o breve relatório. 

Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte 

requerida não constituiu procurador nos autos. Isento de custas. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 de abril de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000961-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FONSECA SANSAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000961-90.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 10.214,66; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 
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REQUERENTE: ANA LUCIA FONSECA SANSAO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. A parte autora requereu junto 

ao ID n. 12647814, a extinção do feito sem resolução do mérito. É o breve 

relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, visto 

que a parte requerida não constituiu procurador nos autos. Isento de 

custas. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 de abril de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000990-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BATISTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000990-43.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 12.294,55; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TEREZA BATISTA BEZERRA Parte Ré: REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 12649131, 

a extinção do feito sem resolução do mérito. É o breve relatório. Decido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte requerida 

não constituiu procurador nos autos. Isento de custas. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000937-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIS APARECIDA LIMA (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)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000937-62.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 10.228,59; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ATAIS APARECIDA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 12651102, 

a extinção do feito sem resolução do mérito. É o breve relatório. Decido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte requerida 

não constituiu procurador nos autos. Isento de custas. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000949-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000949-76.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 10.411,19; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SANDRA DE ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: SS 

COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 12660618, a extinção do 

feito sem resolução do mérito. É o breve relatório. Decido. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento 

dos honorários advocatícios, visto que a parte requerida não constituiu 

procurador nos autos. Isento de custas. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta, 

MT, 19 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000950-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000950-61.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 10.218,48; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RODRIGO LIMA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 12649560, 

a extinção do feito sem resolução do mérito. É o breve relatório. Decido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte requerida 

não constituiu procurador nos autos. Isento de custas. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000966-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MAYER (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000966-15.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 10.592,09; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALDINEI MAYER Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 12647916, 
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a extinção do feito sem resolução do mérito. É o breve relatório. Decido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte requerida 

não constituiu procurador nos autos. Isento de custas. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 19 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000344-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUZA MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000344-67.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCIANO DE SOUZA MARIA 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. 

Efetuado o bloqueio do valor integral da dívida, o credor concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa as contas para 

transferência do valor, conforme consta no ID nº. 12758207. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

expeçam-se alvarás eletrônicos de liberação do valor depositado 

judicialmente, conforme requerido pelo credor no evento nº 12758207, 

observando que a liberação em favor do advogado da parte credora 

depende de o patrono possuir no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação 

a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, 

§3º da CNGC/MT. Após, inexistindo quantia pendente de levantamento, 

bem como custas processuais pendentes de quitação, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 18 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: 1002275-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12734479 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12774636 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12734479, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POP INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Consoante pedido formulado no Id. num. 12722050, 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. 

Arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIN DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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: 

1000610-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SERAFIN DOS ANJOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado em 

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

para emendar a petição inicial, especificamente para organizar os 

documentos que instruem a inicial, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, referida parte quedou inerte. Oportuno destacar que o artigo 

13-A da Resolução n° 04/2016 do Tribunal Pleno do TJMT preconiza o 

seguinte: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” (Grifei) Assim, 

diante da falta de cumprimento da determinação contida no despacho 

lançado no Id nº 12163856, conforme certidão de Id nº 12426915, 

impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, o que faço com fundamento no art. 13-A, §3º da Resolução n° 

04/2016-TP e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários de sucumbência, com base no 

art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Cancele-se a audiência de conciliação 

designada automaticamente no sistema informatizado. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 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: 1000610-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIN DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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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: 

1000610-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SERAFIN DOS ANJOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado em 

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

para emendar a petição inicial, especificamente para organizar os 

documentos que instruem a inicial, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, referida parte quedou inerte. Oportuno destacar que o artigo 

13-A da Resolução n° 04/2016 do Tribunal Pleno do TJMT preconiza o 

seguinte: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” (Grifei) Assim, 

diante da falta de cumprimento da determinação contida no despacho 

lançado no Id nº 12163856, conforme certidão de Id nº 12426915, 

impõe-se a extinção do feito. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, o que faço com fundamento no art. 13-A, §3º da Resolução n° 

04/2016-TP e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários de sucumbência, com base no 

art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Cancele-se a audiência de conciliação 

designada automaticamente no sistema informatizado. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000388-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA GOMES MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000388-86.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ELISA GOMES MACHADO 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte devedora informa 

que efetuou o pagamento integral da dívida (ID nº. 12644555) e a credora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no ID nº. 12651824. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 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: 1001157-31.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GOMES DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12625186, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12625186, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12646472 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12646475 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12646472, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002969-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BORTOLETTO BALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12789767/12789801, foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 48629, 

foi devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12789767/12789801, bem como, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003170-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE NUNES DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003170-66.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DAIANE NUNES DE OLIVIERA 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, H. 

B. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME Vistos. Ausente o relatório em razão do 
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permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso II do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito a parte autora afirma ter sido inscrita 

em órgão de proteção ao crédito por débito já devidamente quitado, 

conforme demonstram comprovantes de pagamentos anexados no ID n.º 

10786510, 10786521 e 10786533. Observa-se que parte reclamada 

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA não logrou êxito 

em comprovar a legalidade da inscrição do registro desabonar ao crédito. 

Na oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte 

requerida INTERBELLE foi devidamente citada a comparecer à sessão 

designada em, porém, não compareceu ao ato designado, mas apresentou 

manifestação no ID n.º 11559657. Nesta hipótese, aplica-se o disposto no 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. O Código de Processo 

Civil, em seus artigos 330, II, e 319, nos traz o seguinte: “Art. 330. O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (...) II - quando 

ocorrer a revelia (art.319).” “Art. 319. Se o réu não contestar a ação, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.” Diante da 

inércia da parte requerida INTERBELLE restou estabelecida a sua revelia. 

Houve pedido de desistência do pedido em face da empresa H. B. DE 

ALMEIDA & CIA LTDA – ME. Verifica-se que a parte autora 

desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, I do 

vigente CPC, conforme comprova os documentos anexados no ID n.º 

10786510, 10786521 e 10786533, uma vez que demonstrou os pedidos 

realizados e os devidos pagamentos nos respectivos vencimentos. Assim, 

a inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo ao crédito sem 

comprovação de débito é indevida. Essa prática da requerida 

configurou-se como ilícita passível de reparação por dano moral, por 

sujeitar o consumidor (no caso a autora), a constrangimentos, 

aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações de ser tratada 

como inadimplente e refratária ao cumprimento das obrigações que lhe 

estão destinadas. Friso não se exigir demonstração da prova efetiva do 

dano moral, vez que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao 

crédito, configura-se como dano in re ipsa, como reiteradamente vem 

decidindo as cortes do País, inclusive, do STJ, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO DO NÚMERO NO 'BOLETIM DE PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). 

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - 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; Resp 233076/RJ; 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data Decisão: 16.11.1999; Quarta 

Turma). Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome da parte autora 

em cadastro restritivo de 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. Fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do vigente CPC, 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito que ocasionou a negativação 

no valor de R$ 169,18 (cento e sessenta e nove reais e dezoito centavos) 

incluída no órgão de proteção ao crédito na data de 24.10.2017; b) 

CONDENAR a ré INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

no pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano 

moral em favor da parte autora, acrescidos de juros mensais de 1% a 

partir da citação e corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

sentença. Por último, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

em face da empresa H. B. DE ALMEIDA & CIA LTDA – ME. 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. Cumpridas as formalidades legais arquive-se. 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, 16 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: 1002480-37.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12804439/12804456, foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 40054, 

foi devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12804439/12804456, bem como, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12566045 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12566036 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12566045, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-60.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMA MARQUES EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12735925 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12735935 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12735925, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002538-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 25 de 810



ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12795751, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12795751, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002920-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA DE OLIVEIRA CARVALHO (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)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12718080, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12718080, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CALBERTO GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12731750, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12731750, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RUAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 12735711, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 12735711, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010269-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 395036-0/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIR COSTA LUIZ (REQUERENTE)

ADRIANO APARECIDO LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

S2 TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12689718 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12689963 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12689718, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002881-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12789369/12789407, foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 46360, 

foi devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12789369/12789407, bem como, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003014-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 12789610 foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a guia apresentada no ID de n. 

12789620 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

Parte Recorrida, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

12789610, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000754-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000754-28.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA DOS SANTOS MARTINS 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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, 17 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010380-59.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FATIMA COLET SCHAVAREN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 394007-1/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MUNIZ DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para proceder ao recolhimento das custas 

processuais cujas guias deverão ser emitidas da seguinte forma: custas: 

R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

taxa judiciária R$ 294,46 (duzentos e noventa e quatro reais e quarentas e 

seis centavos), através de guia própria que poderá ser emitida no site: 

www.tjmt.jus.br – serviços-guias-1° instancia-fórum-comarcas escolher a 

opção Distribuição, devendo ainda, comprovar o pagamento através da 

juntada do comprovante original nos autos, sob pena de ser emitida 

certidão de dívida ativa e posterior remessa ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT. Nos casos em que o débito referente a 

custas pendentes ultrapassar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a 

dívida será executada nos termos do Provimento nº 11/2014-CGJ, artigo 

1º, item 2.3.27.2. Sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000354-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000354-48.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ADEMIL SILVA EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação (petição num. 12302800) e a parte autora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição num. 12531773. 

Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010352-18.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA VENANCIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (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: 

8010352-18.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: IVANILDA VENANCIO DE 

SOUZA 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000354-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 397155-4/2018

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000693-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 397218-6/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000992-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI GESUALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 394411-5/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000513-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000513-88.2016.8.11.0007 REQUERENTE: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos. A parte ré informa 

que efetuou o pagamento integral da condenação (petição num. 

11165541) e a parte autora concorda com o valor depositado 

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

conforme consta na petição num. 11879304. Assim, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor da parte 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de abril de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000513-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 397023-P/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011144-69.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER WESSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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: 

8011144-69.2016.8.11.0007 REQUERENTE: WAGNER WESSLER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte ré informa na 

petição num. 12601091 que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação. Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 05 (cinco) 

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

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

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de abril 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010940-59.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HACKBARTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

PATRICIA HACKBARTH OAB - MT0020485A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010940-59.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: PATRICIA HACKBARTH 

EXECUTADO: NOELI DA SILVA PEREIRA Vistos. Intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se Alta 

Floresta/MT, 18 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: 1000916-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD (REQUERENTE)

ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD OAB - MT9315/B 

(ADVOGADO)

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 de 

maio de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD (REQUERENTE)

ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD OAB - MT9315/B 

(ADVOGADO)

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 de 

maio de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 16 de 
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maio de 2018, às 13:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010958-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FABIO JOANUCCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010958-46.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCOS FABIO JOANUCCI 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

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

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

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 18 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: 1000934-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIKA TOSHIE MIURA TAKEICHI DEITOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MITSUO TAKEICHI INOUE OAB - SP0290802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

maio de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

maio de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (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)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12819606/12819674, foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os 

benefícios da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso – ID - 12819606/12819674, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

maio de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

maio de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-97.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA LARA MOREIRA E FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010198-97.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZA LARA MOREIRA E 

FONSECA EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

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

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

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

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 18 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: 1000976-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

maio de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

maio de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 162976 Nr: 554-04.2018.811.0007

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Valdecir José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Spina Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUETONIO PAZ - OAB:5203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) do querelante, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

maio de 2018, às 14h20min.

PRISLENE PAIVA

ESTAGIÁRIA

MATRÍCULA 34917

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000954-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON MARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000954-98.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.105,90; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ARISTON MARIO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Homologo a desistência requerida, julgo 

portanto extinta a presente demanda sem resolução do mérito com base 

no artigo 485, VII, do CPC. Defiro a justiça gratuita pleiteada, suspendendo 

a exigibilidade das custas processuais. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000953-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS REIS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000953-16.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.340,61; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANDERSON DOS REIS QUEIROZ Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Homologo a desistência requerida, julgo 

portanto extinta a presente demanda sem resolução do mérito com base 

no artigo 485, VII, do CPC. Defiro a justiça gratuita pleiteada, suspendendo 

a exigibilidade das custas processuais. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000962-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE GONCALVES DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000962-75.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.096,20; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IVANETE GONCALVES DE ALMEIDA ALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Homologo a desistência 

requerida, julgo portanto extinta a presente demanda sem resolução do 

mérito com base no artigo 485, VII, do CPC. Defiro a justiça gratuita 

pleiteada, suspendendo a exigibilidade das custas processuais. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000963-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE GONCALVES DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000963-60.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.123,24; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IVANETE GONCALVES DE ALMEIDA ALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Homologo a desistência 

requerida, julgo portanto extinta a presente demanda sem resolução do 

mérito com base no artigo 485, VII, do CPC. Defiro a justiça gratuita 

pleiteada, suspendendo a exigibilidade das custas processuais. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000988-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCELO CAETANO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000988-73.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.775,56; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SANDRO MARCELO CAETANO PINTO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Homologo a desistência 

requerida, julgo portanto extinta a presente demanda sem resolução do 

mérito com base no artigo 485, VII, do CPC. Defiro a justiça gratuita 

pleiteada, suspendendo a exigibilidade das custas processuais. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000955-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON IUDI PAUKOSKI SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000955-83.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.276,74; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MAICON IUDI PAUKOSKI SIMAO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Homologo a desistência requerida, julgo 

portanto extinta a presente demanda sem resolução do mérito com base 

no artigo 485, VII, do CPC. Defiro a justiça gratuita pleiteada, suspendendo 

a exigibilidade das custas processuais. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000924-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LOPES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000924-63.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 12.076,14; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GERALDA LOPES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Homologo a desistência requerida, julgo portanto extinta a presente 

demanda sem resolução do mérito com base no artigo 485, VII, do CPC. 

Defiro a justiça gratuita pleiteada, suspendendo a exigibilidade das custas 

processuais. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de abril de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000926-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIXANDRA BATISTA DE LIMA (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)

 

Petição de Habilitação em anexo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000927-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SIMONE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000927-18.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.107,97; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANDREIA SIMONE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Homologo a desistência requerida, julgo 

portanto extinta a presente demanda sem resolução do mérito com base 

no artigo 485, VII, do CPC. Defiro a justiça gratuita pleiteada, suspendendo 

a exigibilidade das custas processuais. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000942-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DE MIRANDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000942-84.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.274,09; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADILSON FERREIRA DE MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Homologo a desistência requerida, 

julgo portanto extinta a presente demanda sem resolução do mérito com 

base no artigo 485, VII, do CPC. Defiro a justiça gratuita pleiteada, 

suspendendo a exigibilidade das custas processuais. Às providências. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000920-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000920-26.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 10.213,78; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Homologo a desistência requerida, julgo 

portanto extinta a presente demanda sem resolução do mérito com base 

no artigo 485, VII, do CPC. Defiro a justiça gratuita pleiteada, suspendendo 

a exigibilidade das custas processuais. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001416-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. I. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001416-89.2017.8.11.0007 D. I. D. L. MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 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 parecer ministerial ID 

12798458 e da contestação e documentos IDs 12244991, 12245028 e 

12245063, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 19 

de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1000551-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Maria Rosa Francisca de Souza (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000551-03.2016.8.11.0007 BANCO DO BRASIL S.A e outros 

ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

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 auto de 

inspeção e documentos anexados conforme IDs 11726847 e 11728716, 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 19 de 

abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000959-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 0 9 5 9 - 5 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A IVONETE DA SILVA COSTA IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO 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 ciência acerca do decurso do prazo de 

suspensão do feito, bem como para comprovar nos autos a distribuição da 

Carta Precatória de citação ID 10966959 na Comarca de Itaituba-PA, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 19 de abril de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000993-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO NAZARIO OAB - PR61026 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000993-95.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 52.327,30; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO DA 

SILVA ROSA Parte Ré: RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada proposta por 

ANTÔNIO DA SILVA ROSA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A., na qual pretende a parte autora a concessão de tutela antecipada 

para que a Requerida se abstenha de cobrar valores indevidos, bem como 

proceda a imediata exclusão do nome da Requerente do cadastro de 

inadimplentes. Alega o autor que seu nome foi inserido indevidamente no 

sistema de proteção ao crédito (SPC), sendo que desde a sua retirada dos 

quadros sociais da empresa em que era sócio e sua exclusão dos 

cadastros do banco como proprietário e responsável pela pessoa jurídica, 

nunca mais manteve qualquer contrato com o Requerido. A petição inicial 

veio instruída com os documentos de ID 12583377/12583375. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Recebo a inicial. DEFIRO a 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da 

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

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

99, da Lei 13.105/15. Vislumbro que na Exordial que o Requerente pleiteia 

a inversão do ônus da prova, com fulcro no inciso VIII, do art. 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor e a antecipação dos efeitos da tutela, 

sem a oitiva da parte contrária, para que seja determinada a imediata 

exclusão da restrição em seu nome junto aos Sistemas de Proteção ao 

Crédito. Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a 

inversão do ônus da prova assume inovadora roupagem, eis que 

detalhadamente regulada pelo Art. 373. A fim de bem clarificar a alteração 

sobre a distribuição do ônus da prova, transcrevo os §§1º e 2º do 

referido dispositivo normativo adiante: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2o A decisão prevista no § 1o 

deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do 

encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” Noutros 

termos, verificando o Magistrado que há excessiva dificuldade na 

produção de prova por uma das partes, o ônus da prova poderá ser 

redistribuído mediante decisão fundamentada, devendo-se oferecer à 

parte que recebeu tal encargo a oportunidade de dele se desincumbir. 

Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a transferência de ônus 

excessivo ou impossível, posto que não poderá ser cumprido por qualquer 

uma das partes. Verifico que o §1º do art. 373 bem se aplica ao caso sub 

judice, tendo em vista que é prova extremamente dificultosa, quiçá 

impossível, que a parte Requerente comprove que não firmou contrato de 

nº DE01494130008653 com a Requerida. Em sentido contrário, 

considerando-se que a Requerida apontou a existência do contrato de nº 

DE01494130008653 para a inscrição do nome do Requerente junto ao 

Sistema de Proteção ao Crédito, é singelo o encargo para apresentação 

deste contrato em juízo. Sendo assim, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova somente e especificamente quanto à existência, à validade, à 

eficácia e a exigibilidade do contrato de nº DE01494130008653 firmado 

entre o Requerente e a Requerida, sendo ônus da Requerida trazê-los à 

juízo e comprovar a mora do Requerente, visto ser o fato que deu azo à 

negativação. Insta delinear que de acordo com o NCPC o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela deverá ser avaliado sob a nomenclatura 

das “Tutelas Provisórias”. Pela Lei 13.105/15, as tutelas provisórias 

distinguem-se entre tutelas de urgência e tutelas de evidência, sendo que 

as primeiras pressupõem a existência de perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 e ss., NCPC), enquanto as últimas 

prescindem de tal análise, sendo cabíveis nos hipóteses previstas nos 

incisos I a IV do art. 311. No vertente caso, não vislumbro, até mesmo pela 

ausência de alegação da parte requerente neste sentido, qualquer perigo 

de dano a bem jurídico ou risco ao resultado útil do processo, razão que 

leva a crer que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela assume o 

caráter de tutela de evidência nesta nova ordem jurídica processual. 

Assim, cumpre-nos averiguar se o pedido em voga encontra cabimento 

nas previsões legais dos incisos do art. 311 do NCPC, bem como verificar 

se poder-se-á decidir acerca da concessão da tutela provisória 

liminarmente. Então vejamos: “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. Nos termos do 

parágrafo único acima colacionado, apenas nas hipóteses dos incisos II e 

III o juiz poderá decidir liminarmente. Uma vez que o caso em tela não 

versa sobre pedido reipersecutório, inaplicável é o inciso III. A mesma 

sorte se dá quanto à incidência da hipótese prevista no inciso II, pois 
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somente há comprovação de que o nome do Requerente foi inscrito no 

Sistema Serasa Experian, mas não há qualquer documentação de que a 

inscrição se deu de forma indevida. Desta feita, é incabível a análise do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, pela limitação 

imposta pelo §1º do Art. 311. Pois, em sua inicial o Requerente informa que 

já foi cliente do Banco requerido, mais especificamente como sócio 

representante da conta corrente de uma pessoa jurídica denominada 

“Silva & Lima LTDA ME” do qual era proprietário até 21 de maio de 2015 e 

que a inclusão ocorreu após a sua saída da empresa, restando 

necessário a análise do contrato a ser disponibilizado pelo requerido, para 

o deferimento da liminar. Ademais, foge do espírito do Novo Código a 

concessão de medidas contra qualquer uma das partes sem que antes lhe 

seja oportunizada sua manifestação (art. 9º, Normas Fundamentais), 

sendo a únicas exceções as: i) tutelas de urgência (art. 300); ii) as 

hipóteses dos incisos II e III das tutelas de evidência (art. 313); e a decisão 

do art. 701. Sendo assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela para após a apresentação de resposta da Requerida. 

Outrossim, destaca-se que a presente demanda tramitará sob a égide da 

Lei 13.105/15, e, portanto, segundo as normas procedimentais atinentes 

ao novo Procedimento Comum, nos termos do art. 318 e ss. do referido 

diploma legal. Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29 de 

maio de 2018, às 13:40 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca. 

Citem-se a Requerida no endereço indicado, devendo constar no mandado 

que compareça no local, no dia e hora acima indicados acompanhados de 

advogados ou defensores públicos (§9, art. 334), consignando que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e será aplicada MULTA DE ATÉ 2% (DOIS 

PORCENTO) do valor da causa (§8º, art. 334). O mandado deverá indicar, 

expressamente, que o prazo para contestar se dará nos termos do art. 

335 e que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados serão 

presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 341 e 

344, todos da Lei 13.105/13. Citem-se. Alta Floresta/MT, 9 de abril de 2018. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100189 Nr: 1726-88.2012.811.0007

 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: Olga Cecilia Zanella

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

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

OAB:13570-A/MT

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

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 17149 Nr: 2133-46.2002.811.0007

 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): Pedro Boffo & Cia Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Martins da Silva - 

OAB:8707 MS, ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - OAB:6736/MS, Ary 

Raghiant Neto - OAB:5449/MS, BENTO ADRIANO MONTEIRO DUAILIBI - 

OAB:5452

 Vistos.

DEFIRO o requerido à fl. 264, vez que, nos termos do artigo 112 do Código 

de Processo Civil, compete ao Advogado cientificar seu cliente quanto à 

renúncia ao mandato, fato este devidamente comunicado, conforme se 

comprova à fl.265, devendo ser excluído o nome dos mesmos da capa 

dos autos e do sistema apolo.

Ademais, o prazo de dez dias previsto no art. 112, §1º do CPC, há muito 

expirou, eis que os autores foram notificados em 13/12/2017.

Assim, determino a intimação PESSOAL do Executado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, constituir novo Advogado nos autos.

No mais, INDEFIRO o pedido de fl.262, diante da rejeição da parte 

Exequente quanto à proposta de parcelamento (fls.267).

Em continuidade, expeça-se Alvará de levantamento do valor bloqueado 

via sistema bacenjud, conforme comprovante em anexo.

Após o cumprimento das determinações acima, intime-se a parte 

Exequente, via remessa dos autos, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos a planilha atualizada do débito, descontando o valor 

encontrado na conta do executado.

Às providências, intime-se.

 Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000181-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO MARIANO DE TOLEDO (AUTOR)

MARIA DA GLORIA SILVA DE TOLEDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JACARANDA AGROINDUSTRIAL LIMITADA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000181-53.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARIANO 

DE TOLEDO, brasileiro, casado, aposentado, RG: 2157079 SSP/PR, CPF: 

396.806.659-68 e MARIA DA GLÓRIA SILVA DE TOLEDO, brasileira, 

casada, do lar, RG: 755362 SSP/MT, CPF: 502.848.941-68, ambos 

residentes e domiciliados na Rua G-5, nº 517, Setor G, município de Alta 

Floresta-MT, CEP: 78.580-000. ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTE 

REQUERIDA: JACARANDÁ AGROINDUSTRIAL LIMITADA-ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.936.549/0001-80, com 

sede no endereço na Rua C-3, nº 140, Setor C - Centro, cidade de Alta 

Floresta/MT, CEP: 78.580-000. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS 

AUSENTES, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma 

do art. 942 do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo 

requerente. RESUMO DA INICIAL: "WALDOMIRO MARIANO DE TOLEDO e 

MARIA DA GLÓRIA SILVA DE TOLEDO, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, vem, propor a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO em face de JACARANDÁ 

AGROINDUSTRIAL LIMITADA-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 03.936.549/0001-80, com sede no endereço na Rua 

C-3, nº 140, Setor C - Centro, cidade de Alta Floresta/MT, CEP: 

78.580-000, na forma que passa a expor e requerer. DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA - Inicialmente, os autores afirmam ser juridicamente 

necessitados, não possuindo condições de arcar com as custas judiciais 

e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, fazendo jus ao exercício do direito fundamental à GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA, insculpido no art. 5º, LXXIV, da C.R.F.B., e ainda, em 

conformidade com o art. 98 da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, 

indicando a Defensoria Pública para o patrocínio da causa (declaração de 

hipossuficiência anexa). DOS FATOS - Os autores são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Lote 18, Quadra 10, situado na 

Rua G-5, nº 517, Setor G, no perímetro urbano do município de Alta 

Floresta, com área de 1.000,00 m², objeto da matrícula no Cartório de 

Registro Geral de Imóveis da Comarca de Cuiabá (Cartório do Sexto Ofício) 

sob o n.º 13.438, Livro 2-AN, de 23/07/1982. A matrícula do imóvel 

permanece registrada em nome da ré, muito embora o imóvel tenha sido 
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por ela alienado em 2001. No referido ano, a senhora Ilse Maria Karpinski 

adquiriu o imóvel da requerida, deixando, contudo, de formalizar a 

transferência da propriedade perante o cartório competente. Desde então, 

a posse do imóvel em questão tem sido transferida sem a devida 

regularização, apenas por meio de contratos de venda e compra. A 

aquisição do referido pelos autores se deu em 03 de maio de 2002, 

quando o filho dos autores, José Júlio de Toledo firmou contrato de 

compra e venda com Jacira de Oliveira Lizzi, então possuidora. Durante 

todos esses anos, o imóvel foi destinado à moradia dos autores e de sua 

família, de modo que, em 14/11/2002, José Júlio transferiu a titularidade do 

bem via contrato para seus pais. Nesse ínterim, os autores exercem a 

posse do imóvel urbano em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem 

oposição (mansa e pacífica), onde estabeleceram sua moradia habitual, 

além de ter realizado melhorias, há mais de 15 (quinze) anos, pelo que faz 

jus à aquisição da propriedade por meio da usucapião. O conjunto das 

assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da 

usucapião será feito mediante os documentos que instruem a exordial e 

através da oitiva das testemunhas abaixo arroladas. DOS PEDIDOS - Ante 

o exposto, requerem sejam: a) Deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, 

pois os autores não possuem condições de arcar com o pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios; b) Determinada a 

citação, via postal, do réu no endereço acima fornecido para, querendo, 

compareça a audiência a ser designada nesse Juízo, constando no 

mandado que o prazo para contestação flui da referida solenidade; c) 

Determinada a citação pessoal, através de Oficial de Justiça, dos 

confinantes nos endereços descritos abaixo, bem como a citação, via 

Edital, dos réus ausentes, incertos e dos eventuais interessados; d) 

Intimada, via correio, a Fazenda Pública da União, do Estado de Mato 

Grosso e do Município para que manifestem eventual interesse na causa; 

e) Intimada a Defensoria Pública do Estado de todos os atos e termos do 

processo; f) Determinada a intimação do Ministério Público ante o interesse 

social na presente causa; g) Ao final, julgado procedente o pedido inicial 

para o fim de declarar o domínio dos autores sobre o imóvel urbano 

denominado Lote 18, Quadra 10, situado na Rua G-5, nº 517, Setor G, no 

perímetro urbano do município de Alta Floresta, com área de 1.000,00 m², 

objeto da matrícula no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca 

de Cuiabá (Cartório do Sexto Ofício) sob o n.º 13.438, Livro 2-AN, de 

23/07/1982; h) Após, expedido ofício ao CRGI de Cuiabá-MT (Cartório do 

Sexto Ofício) para que efetue a transferência do imóvel para o nome dos 

autores, independentemente de emolumentos dada a hipossuficiência 

financeira da parte, e envie cópia atualizada do registro; i) Para provar o 

alegado, requer a juntada dos inclusos documentos, sejam ouvidas em 

audiência as testemunhas abaixo arroladas, bem como todos os meios de 

prova em direito permitidos." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

"Lote 18, Quadra 10, situado na Rua G-5, nº 517, Setor G, no perímetro 

urbano do município de Alta Floresta, com área de 1.000,00 m², objeto da 

matrícula no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Cuiabá 

(Cartório do Sexto Ofício) sob o nº 13.438, Livro 2-AN, de 23/07/1982." 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de 

justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15. Outrossim, a presente demanda tramitará sob a égide da Lei nº 

13.105/15, e, portanto, segundo as normas procedimentais atinentes ao 

novo Procedimento Comum, nos termos do art. 318 e ss. do referido 

diploma legal. Todavia, deixo de designar audiência de conciliação no 

presente feito, tendo em vista a duração razoável do processo. Caso 

alguma das partes demonstre o interesse na composição amigável do 

feito, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de 

conciliação, conforme previsto no artigo 334 do CPC. Cite-se, a requerida 

no endereço declinado na inicial bem como os confinantes e, os 

possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 do STF). Citem-se, 

por edital, eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o 

disposto no artigo 257, III do NCPC. Consigno que deixo de nomear curador 

especial aos réus e interessados incertos citados por edital, por entender 

ser medida desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: 

"EMENTA: Usucapião - Réus e interessados incertos – Curador especial.- 

Aos réus e interessados incertos, citados por edital, não deve ser 

nomeado curador especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- 

Se não era o caso de nomeação do curador especial não se pode 

conhecer do apelo por ele interposto." (TJMG, Apelação Cível 

nº1.0394.05.048863-1/001-0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro 

Bernardes, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 

06/02/2012). Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se a parte 

requerente está exercendo a posse da área objeto desta ação. Intimem-se 

a Fazenda Pública da União, Estado e Município de Carlinda para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na causa. 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, Marise Ivete Wottrich 

Bocardi, digitei. Alta Floresta, 19 de abril de 2018. Assinado Digitalmente 

Marise Ivete Wottrich bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002026-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO RÉUS 

INCERTOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM. JUIZ ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1002026-57.2017.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 935,00 

ESPÉCIE: DIVÓRCIO LITIGIOSO PARTE AUTORA: CELIO AUGUSTO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB/MT 14430 PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE SANTANA, brasileira, 

filiação: Joaquim Santana e Vitalina Fernandes Santana, data de 

nascimento: 07/09/1963, natural da cidade de Rondonópolis-MT, residente 

e domiciliada na Rua São José, nº 164, Bairro Vila Operaria, no município 

de Rondonópolis/MT, atualmente em lugar incerto e não sabido. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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: "CELIO AUGUSTO PEREIRA, vem, por meio de 

seu advogado, propor a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO em face 

de MARIA JOSE SANTANA, brasileira, casada, documentação 

desconhecida, residente em lugar incerto e não sabido, pelos fatos e 

argumentos a seguir expostos: DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Requer os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA por ser pobre na forma da Lei, não 

podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem 

prejuízo do próprio sustento e da sua família, nos termos das Leis n.º 

1.060/50 e n.º 7.115/83 e consoante art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. DOS FATOS - Do casamento e da separação de fato. O 

requerente contraiu casamento com o requerido em 09/01/1981, adotando 

o regime de Comunhão Parcial de Bens. Contudo, 20 anos após o 

casamento houve a separação de fato, tendo em vista que, a relação 

matrimonial estava desgastada em virtude de incompatibilidades diversas, 

tornando-se insuportável a convivência durante esse período. O 

Requerente mudou para o município de Alta Floresta há 7 anos desde a 

sua separação, não havendo, portanto mais possibilidade de restituição da 

vida conjugal. Sendo assim, o Requerente encontra-se separado da 

Requerida há aproximadamente 07 anos, desejando regularizar a sua 

situação civil através da presente ação. Dos bens - Não há bens a serem 

partilhados, uma vez que durante a constância do casamento não foi 

adquirido nenhum bem pelo casal, a fim de ser discutido na presente ação 

de divórcio. Dos filhos - Da relação conjugal não houve a concepção de 

nenhum filho. DOS PEDIDOS - Ante o exposto, requer: 1. Os benefícios da 

justiça gratuita, vez que se declara pobre no sentido jurídico do termo, 

conforme declaração em anexo; 2. A citação da ré para, querendo, vir 

contestar o presente pedido, sob pena de revelia e confissão ficta, quanto 

à matéria de fato; 3. Ao fim, julgar pela procedência do pedido principal, 

para que seja decretado o divórcio do casal, observando os termos da 

presente exordial; 4. Expedir, após o trânsito em julgado, os competentes 

mandados de averbação e de inscrição da sentença ao cartório de 

registro civil competente, para que proceda às alterações necessárias 

junto ao assento do casamento das partes, com isenção de custas; 5. 
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Decidir pela condenação do acionado ao pagamento das verbas de 

sucumbência, isto é, custas processuais e honorários advocatícios, estes 

na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. DAS 

PROVAS - Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

Direito permitido, especialmente juntada atual e posterior de documentos, 

perícias, vistorias, depoimento pessoal sob efeitos de confissão e demais 

meios probatórios que se fizerem necessários ao andamento e julgamento 

do feito, tudo, de logo, requerido." DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Diante 

das explanações e documentos apresentados, em caráter excepcional, 

DEFIRO a citação por edital da Requerida MARIA JOSÉ SANTANA. 

Havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito. 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, Marcia Cristina Murawski, digitei. 

Alta Floresta, 19 de abril de 2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete 

Wottrich Bocardi Gestora de Secretaria

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Manoel Alves da Rocha (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Processo: 

1000904-72.2018.8.11.0007 - PJE Valor causa: R$ 954,00 Espécie: AÇÃO 

DECLARATÓRIA AUSÊNCIA Parte Autora: FRANCISCA FERREIRA ROCHA, 

brasileira, viúva, lavradora, CPF: 594.968.351-04, RG: 981.828 SSP/MT, 

Filiação: José Fernandes da Rocha e Otaciana Ferreira da Rocha, natural 

de P. Nacional - GO, nascida em 15/03/1959, domiciliada Rua Perimetral, 

jardim Bela vista, Canarana-MT Advogado(a): YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES Parte Ré: MANOEL ALVES DA ROCHA, brasileiro, convivente, 

lavrador, Filiação: Pedro Pereira Rocha e Necí Alvez Menez, natural de 

Gurupí-GO, nascido em 20/11/1955, desaparecido do seu domicilio há mais 

de 30 (trinta) anos, estando em local incerto e não sabido. FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, 

contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA AUSÊNCIA promovida por FRANCISCA FERREIRA 

ROCHA, brasileira, viúva, lavradora, residente e domiciliada Rua Perimetral, 

jardim bela vista, Canarana-MT, por sua procuradora signatária em face de 

MANOEL ALVES DA ROCHA, brasileiro, convivente, lavrador, 

desaparecido do seu domicilio há mais de 30 (trinta anos), estando em 

local incerto e não sabido. A autora e o desaparecido mantinham união 

estável. Em 15/02/1979 nasceu o primeiro filho do casal de nome Erdomi 

Ferreira Rocha, sendo que posteriormente nasceu Luiz Ferreira Rocha em 

07/06/1981. Viviam, a família, na Fazenda localizada no município de Alta 

Floresta-MT onde trabalhavam na qualidade de meeiros com o Dono da 

fazenda em regime de economia familiar, sendo que uma pequena parcela 

da propriedade lhes foi cedida para criação de animais e cultivo de 

plantações. No dia 15 de agosto de 1987, porém, o Sr. Manoel saiu para 

trabalhar, a fim de fazer compras para sua casa, de determinados 

mantimentos que não eram por ele produzidos, e também para receber um 

dinheiro. Depois deste dia nunca mais foi visto nem se teve notícia de seu 

paradeiro. A autora tentou por diversas formas possíveis de localização, 

mas até a data de hoje o mesmo se encontra desaparecido, tendo 

inclusive informações de que possivelmente ele teria falecido, mas também 

não se sabe ao certo. A esposa então ficou desamparada, tendo em vista 

que nunca recebeu o benefício previdenciário de pensão por morte, pois 

quando desapareceu era segurado especial na modalidade trabalhador 

rural. A finalidade desta ação é a de futura concessão de pensão por 

morte rural, e desse modo, restar cumprido o requisito de após a 

decretação de ausência, bem como o reconhecimento e a declaração da 

união estável, ser concedida a pensão por morte decorrente do instituidor. 

DOS PEDIDOS: Ante o exposto, requer: I- Com base nos artigos 98 e ss do 

CPC/2015, pela concessão do benefício gratuidade da justiça para que a 

Requerente, fique isenta de custas ou de quaisquer outras despesas 

judiciais; II – Seja citado por edital o desaparecido MANOEL ALVES 

ROCHA, tendo em vista que se encontra em local incerto e não sabido 

para que se apresente caso ainda estiver vivo; III- Que seja julgado 

procedente o pedido, sendo declarada a ausência do Sr. MANOEL ALVES 

ROCHA para que produza todos os efeitos jurídicos, principalmente o 

direito a pensão por morte pela companheira; IV – A autora se manifesta 

pela não realização da audiência conciliatória, tendo em vista que ao que 

tudo indica pelo período de desaparecimento seu companheiro está morto 

e é impossível neste caso a realização da autocomposição. Decisão: 

"Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Requerente de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. DEFIRO o pleito formulado pela 

Requerente, ante a afirmativa expressa de que o Requerido está em local 

incerto e não sabido, consoante artigo 256 e seguintes do atual Código de 

Processo Civil. Portanto, cite-se o Requerido por EDITAL, respeitando-se o 

disposto no art. 257 do CPC/2015. Decorrido o prazo, com ou sem 

apresentação de resposta, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público, para manifestação. Cumpra-se." ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) requerido de que tem o prazo de 15 dias, contados 

do término do prazo deste edital, para apresentar resposta, caso queira, 

sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial. 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, 

Simone Aparecida Linares, digitei. Alta Floresta, 19 de abril de 2018 

assinado digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocarci Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: AV. ARIOSTO 

DA RIVA, 1987, CENTRO - TELEFONE: (66) 35123600

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA nº 67/2018

 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 a Revogação da Portaria nº 5.415/2012-DRH, de 

19.12.2012, a partir de 18.4.2018, que concedeu a servidora Minéia 

Lemes, Movimentação Interna para Exercício de Cargo Comissionado ou 

Função de Confiança, designada como Assessora de Gabinete II, no 

Gabinete da 2ª Vara Cível desta Comarca.

 CONSIDERANDO a PORTARIA nº 473/2018-DRH, de 13.4.2018, que 

concedeu a servidora Minéia Lemes , Movimentação Interna para Estudo e 

Qualificação Profissional, com remuneração, vindo da Comarca de Jaciara 

– 2ª Entrância, para esta Comarca de Barra do Garças – 3ª Entrância, 

conforme PORTARIA nº 473/2018-DRH, de 13.4.2018, disponibilizada no 

DJE Edição nº 10.238, de 17.4.2018 e publicada em 18.4.2018.

RESOLVE:

 REVOGAR a Portaria nº 3/2013, de 7.1.2013, que designou a servidora 

MINEIA LEMES, Matrícula nº 8460, Agente da Infância e Juventude - PTJ, 

para exercer em comissão a função de Assessora de Gabinete II - 

PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta 

Comarca, com efeitos a partir de 18.4.2018.

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

Barra do Garças, 18 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 68/2018     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 compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para 

alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses da 

Comarca;RESOLVE:LOTAR a servidora MINEIA LEMES, Matrícula nº 8460, 
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Agente da Infância e Juventude - PTJ, na Central de Apoio Profissional 

desta Comarca, com efeitos a partir de 18.4.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 18 de abril de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 68/2018

 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 compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

LOTAR a servidora MINEIA LEMES, Matrícula nº 8460, Agente da Infância e 

Juventude - PTJ, na Central de Apoio Profissional desta Comarca, com 

efeitos a partir de 18.4.2018.

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

Barra do Garças, 18 de abril de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 69/2018     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 

o disposto no art. 124, item III, letra “b”, da Lei Complementar nº 4, de 

15.10.1990;RESOLVE:CONCEDER a servidora ELIZENA DAS GRAÇAS 

SOUZA, Matrícula nº 4949, Agente da Infância e Juventude – PTJ, desta 

Comarca, 8 (oito) dias de licença nojo, no período de 31.3.2018 a 7.4.2018, 

em razão do falecimento de seu irmão.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 18 de abril de 2018.DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 69/2018

 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 o disposto no art. 124, item III, letra “b”, da Lei 

Complementar nº 4, de 15.10.1990;

RESOLVE:

CONCEDER a servidora ELIZENA DAS GRAÇAS SOUZA, Matrícula nº 

4949, Agente da Infância e Juventude – PTJ, desta Comarca, 8 (oito) dias 

de licença nojo, no período de 31.3.2018 a 7.4.2018, em razão do 

falecimento de seu irmão.

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

Barra do Garças, 18 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.: 38486 Nr: 87-25.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Walter Espejo Tejada, John Michael Souza 

Tejada, John Michael Souza Tejada, Jhonattan Gabriel Ramos Tejada, Aline 

Sousa Tejada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Pereira de Lima - 

OAB:OAB/GO 29.761, ALESSANDRO DIAS MIZAEL - OAB:18171/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via matéria de 

imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, dando impulsionamento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268988 Nr: 288-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Torixoréu Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de intimação por hora certa (fls. 43), uma vez que 

não há argumentos plausíveis para o deferimento do pleito retro, conforme 

se extrai da certidão de fls. 41.

 2. Não obstante, tendo em vista a audiência já designada para o dia 

24.04.2018 (fls. 32), PROCEDA-SE à CITAÇÃO do Requerido, no endereço 

declinado às fls. 43, nos termos da decisão de fls. 32, em caráter de 

urgência.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274279 Nr: 3672-94.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderson Rodrigues Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em razão da improbabilidade de composição das partes, DEIXO de 

designar audiência de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, 

§4º, II, CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no 

art.231, CPC/2015.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45985 Nr: 56-68.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Visão Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo de 

suspensão dos autos. Dessa forma, impulsiono os autos para que se 

proceda a intimação da parte exequente (via DJE), para que de 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269625 Nr: 757-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Greca Distribuidora de Asfaltos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigues Baena - 

OAB:24879/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via matéria de 

imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, dando impulsionamento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273717 Nr: 3386-19.2018.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valenir Maria Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em razão da improbabilidade de composição das partes, DEIXO de 

designar audiência de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, 

§4º, II, CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no 

art.231, CPC/2015.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 46501 Nr: 1-83.2005.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOGARÇAS COM. E PART. LTDA

 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/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248510 Nr: 5225-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCQ Correa e Cia Ltda, Fabiana Carvalho Queiroz 

Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Maria Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando a certidão 

retroacostada que informa que não houve o pagamento do débito cobrado, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a informar bem(ns) 

para realização de penhora, bem como onde se encontra, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275303 Nr: 4282-62.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Lopes Carvalho, Valdeni Carvalho Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em razão da improbabilidade de composição das partes, DEIXO de 

designar audiência de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, 

§4º, II, CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no 

art.231, CPC/2015.

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202677 Nr: 5310-70.2015.811.0004

 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: Alcy Borges Lira, Terezinha Lira Borges, Orfileno 

Borges Lira, Izaurina Pereira Dias, Luiz Pereira Lira, João Pereira Lira, 

Joaquim Pereira Lira, José Pereira Lira, Maria Luiza Pereira Lira, Ana Maria 

Pereira Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosa Borges Lira, Luiz Humberto 

Lira dos Anjos, Edilson Lira dos Anjos, Dilza Maria Lira dos Anjos, 

Edivilson Lira dos Anjos, Dilson Lira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E 

LIRA - OAB:169002/SP, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 

9.980-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- Autos Aguardando Providência da 

Parte Autora

 Nos termos da CNGC impulsiono os presentes autos para que se proceda 

a intimação do Inventariante para comprovar o recolhimento/isenção do 

imposto, na forma exigida, conforme fls. 78, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268988 Nr: 288-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Torixoréu Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco 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.: 7 Nr: 5-05.1978.811.0004

 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: Rosalira Pereira Queiroz, João Gonçalves da Silva, Luiz 

Estevão Queiroz, Luisa Barbosa Queiroz, José Assunção Henrique 

Lacerda, Antônia Lúcia Queiroz, Giselda de Abreu Alves Lacerda, Paulo 

Roberto Henrique Lacerda, João Manoel Henrique Lacerda, Maria de 

Lourdes Henrique Lacerda Longo, Terezinha de Jesus Queiroz Argenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Maciel, Zilda Barros da Silva, Alcy 

Borges Lira, Monzar B. de Paula, Wilda Barros da Silva, Espólio de 

Marileide Silva Lira, Gisele Silva Lira Resende, Patrícia Silva Lira, Alcy 

Borges Lira Júnior, Cleber Silva e Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - OAB:1.096, 

Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290/SP

 Vistos.

1. Infere-se da petição de fls. 627/629 que o acordo celebrado 

restringe-se à parte autora e aos requeridos ALCY BORGES LIRA e 

ESPÓLIO DE MARILEIDE SILVA LIRA, representado por GISELE SILVA 

LIRA DE RESENDE e seu esposo MARCOS TÚLIO DE RESENDE, PATRÍCIA 

SILVA LIRA, ALCY BORGES LIRA JÚNIOR E CLEBER SILVA E LIRA, razão 

pela qual PROVEJO os embargos declaratórios de fls. 631/632, com 
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fundamento no art. 1.022, I, CPC/2015 e, por conseguinte, CHAMO O FEITO 

À ORDEM para REVOGAR PARCIALMENTE a decisão de fl. 630 e 

DETERMINAR o prosseguimento do feito em relação aos demais 

requeridos, devendo incidir os efeitos da homologação apenas em relação 

às partes acima descritas.

2. CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto à citação de todos os requeridos e 

a apresentação de contestação.

3. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar requerendo o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

4. Na sequência, voltem-me os autos conclusos.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274794 Nr: 3948-28.2018.811.0004

 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: Marcilene Ramalho Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Helena Ramalho Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de inventário da falecida HELENA RAMALHO NEVES.

2. NOMEIO como inventariante a filha, Sra. MARCILENE RAMALHO NEVES, 

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. INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente 

cópia dos documentos dos filhos do herdeiro MANOEL MESSIAS 

RAMALHO NEVES.

 4. Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários e INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento. O cônjuge ou o companheiro, os 

herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observando-se o 

disposto no art. 247, CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos 

termos do inciso III do art. 259, CPC/2015 (art.626,§1º, CPC/2015).

5. 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).

6. Após, venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, 

art.627,§1º, CPC/2015, e, se for o caso, determinar a avaliação dos bens.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273547 Nr: 3286-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalila Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIBRASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 19 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 17h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274365 Nr: 3721-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, 

Henrique Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rosa Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 19 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 17h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275007 Nr: 4088-62.2018.811.0004

 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: CAdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 04v, marca 

VOLKSWAGEN, modelo VOYAGE TREND 1.0 4P, fabricação 2009 e 

modelo 2009, chassi 9BWDA05U19T239424, placa JHA4541, cor PRETA e 

renavam nº 00134299752.10. Executada a liminar, CITE-SE a requerida 

para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 

15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 

911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.11. O 

veículo ficará depositado com os representantes legais do requerente. 12. 

Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido.13. CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no 

art. 212, §2º, CPC/2015.14. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208899 Nr: 8838-15.2015.811.0004

 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: Hugo Ney Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.INTIME-SE a parte apelada/requerente para apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015. 

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 3.Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270751 Nr: 1496-45.2018.811.0004

 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: FJPS, IPS, FTP, PVPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:19899/O-MT, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257049 Nr: 10888-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVA, LVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de Execução de Alimentos, ajuizada por THANARA 

VIEIRA ANTUNES, representada por sua genitora LORENA VIEIRA 

CARVALHO, em face de DOUGLAS ANTUNES PINTO.

 2. Á fl. 46, a exequente informa que o débito fora integralmente quitado, 

requerendo assim, a extinção da presente ação.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Conforme verifica-se no comprovante de fl. 44, e declaração da 

exequente extraída à fl. 46, o débito cobrado em juízo fora integralmente 

quitado pelo executado.

4. Ante ao exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo 

Civil /2015.

5. REVOGO a ordem de prisão expedida em desfavor do executado que 

se encontrava suspensa de acordo com decisão de fl. 45.

6. Ciência ao Ministério Público.

7. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. EXPEÇA-SE o necessário.

9. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273378 Nr: 3198-26.2018.811.0004

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 04v, marca GM 

CHEVROLET, modelo PRISMA 1.0MT LT, fabricação 2015 e modelo 2015, 

chassi 9BGKS69G0FG433511, placa QBR3784, cor BRANCA e renavam 

nº 1051580908.10. Executada a liminar, CITE-SE a requerida para purgar a 

mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) 

dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a 

nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.11. O veículo ficará 

depositado com os representantes legais do requerente. 12. Caso os 

representantes legais do requerente não levantem o bem logo após a 

apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, devendo o 

autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto apreendido.13. 

CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida no art. 212, §2º, 

CPC/2015.Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250719 Nr: 6750-33.2017.811.0004

 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: Valquíria de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Com fundamento nos arts.321 e 330, IV, CPC/2015, INDEFIRO a petição, 

visto que não atendida a providência determinada às fls.13/14. Por 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art.485, I, CPC/2015.

2. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça. CONDENO a autora no 

pagamento das custas processuais, verbas que ficam sob a condição 

suspensiva de exigibilidade, conforme art.98, §3º, CPC/2015.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232886 Nr: 11128-66.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Schumaher Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aridne do Carmo Juntolli Costa, Roolhemberg 

Marques Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e considerando que a parte requerida não fora 

intimada da decisão retro, procedo a intimação do requerido para se 

manfiestar nos autos, no prazo de 10 dias: "Vistos.

1.DECRETO a revelia dos requeridos, tendo em vista a apresentação de 

contestação intempestiva por ROOLHEMBERG, fl.107, e a ausência de 

defesa pela requerida ARIADNE, fl.109, entretanto sem incidência do seu 

efeito processual com relação a ROOLHEMBERG, na medida em que ele 

tem advogado constituído nos autos (contrariu sensu do art.346, 

CPC/2015).

2.REJEITO as preliminares de inépcia da petição inicial I e II, porque não 

traçada uma vírgula sequer nos referidos tópicos acerca do caso 

concreto, tendo a parte contestante se restringido a dizer de forma 

genérica que a inicial é inepta, que, ao contrário, está clara como a luz do 

sol.

3.AFASTO a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, visto que com 

o NCPC esse instituto deixou de ser uma condição da ação e passou a ser 

mérito, sendo certo também que essa matéria foi “alegada por alegar”, 

inexistindo um mínimo de fundamentação jurídica a seu respeito.

4.RECHAÇO a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto “o proprietário 

do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos 

causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da 

escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em 

permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo (AgRg no 
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REsp 1519178/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016). A aferição da 

culpa exclusiva da condutora do veículo diz respeito ao mérito e como tal 

será analisada por ocasião da sentença (teoria da asserção).

5.INTIMEM-SE as partes para, fundamentadamente, especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

conclusos.

6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221482 Nr: 3747-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Verônica dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Coelho de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

S CORBELINO - OAB:5037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos, fornecendo o 

endereço atual do requerido, no prazo de 10 dias, nos termos do 

despacho de fls. 60.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196845 Nr: 1714-78.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Domingas da Silva e Comércio Ltda Me, 

Lindalva Domingas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Bittencourt - 

OAB:16043/MT

 Vistos.

1.TRANLADE-SE cópia da sentença proferida nos autos de CÓD.97865 ao 

presente feito e, na sequência, INTIME-SE o exequente para se manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias.

2.Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97865 Nr: 2867-25.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. Domingas da Silva e Comércio Ltda Me, Lindalva 

Domingas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Globo Brasil Distribuidora de Alimentos Ltda - 

07.314.059/0001-01, Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de 

Fazenda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043, Mirian Lucia Honorato - OAB:MT 

14.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida de Araújo 

Aguiar - OAB:17384/GO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 43.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito 

d a  d e m a n d a ,  c o n s o a n t e  a r t . 4 8 7 ,  I ,  C P C / 2 0 1 5  e 

consequentemente:i)DECLARO a inexistência de relação jurídica entre a 

autora L.DOMINGAS DA SILVA – COMÉRCIO – ME e a ré GLOBO BRASIL 

DISTRIBUÍDORA DE ALIMENTOS LTDA no que diz respeito às notas ficais 

emitidas entre os meses de dezembro de 2008 e fevereiro de 

2010;ii)DECLARO a inexistência de relação jurídico-tributária entre a 

requerente L.DOMINGAS DA SILVA – COMÉRCIO – ME e o ESTADO DE 

MATO GROSSO, no que tange a obrigações tributárias lastreadas em 

notas fiscais emitidas pela empresa GLOBO BRASIL DISTRIBUÍDORA DE 

ALIMENTOS LTDA em nome da autora entre os meses de dezembro de 

2008 e fevereiro de 2010;iii)CONDENO a ré GLOBO BRASIL 

DISTRIBUÍDORA DE ALIMENTOS LTDA no pagamento de reparação por 

danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora 

a contar do evento danoso, 17/08/2009, fl.42, data em que se iniciaram as 

cobranças, e correção monetária a partir da publicação desta 

sentença.44. Dada a sucumbência, CONDENO a requerida GLOBO BRASIL 

DISTRIBUÍDORA DE ALIMENTOS LTDA no pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% 

sobre o valor atualizado da condenação, pelo IPCA, nos termos do art.85, 

§2º, CPC/2015.45.Igualmente, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO no 

pagamento de honorários advocatícios à parte autora, que FIXO em 15% 

sobre o valor atualizado da causa, pelo IPCA, com fundamento no art.85, §

§2º e 3º, CPC/2015. Sem custas, visto que o ESTADO é isento (Lei 

Estadual 7.603/2001). 46.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15997 Nr: 239-49.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almeida & Ferreira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Edital de Praça Ou Leilão ME104

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE 2º LEILÃO

 AUTOS N.º 239-49.1999.811.0004 –ID.15997

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): Almeida & Ferreira Ltda

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/09/1999

VALOR DO DÉBITO: R$ 18.600,95(DEZOITO MIL, SEISCENTOS REAIS E 

NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

SEGUNDO LEILÃO: Dia 25/05/2018, às 14:00 horas (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Rua Francisco Lira Nº 1051, Sena Marques. Barra do Garças-MT 

Cep:78600000. Fone: (066) 3402-4400

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): UM LOTE DE TERRAS, SITUADO NA ZONA 

URBANA DESTA CIDADE E COMARCA DE BARRA DO GARAS-MT, COM 

ÁREA DE 450 M² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), 

LOCALIZADO NO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM NOVA BARRA , 

LOCADO SOB O Nº02, QUADRA Nº564, DEVIDAMENTE REGISTRADO 

SOB O Nº32211 DO CRI LOCAL, SEM NENHUMA BENFEITORIA.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): LOTEAMENTO JARDIM 

NOVA BARRA, LOCADO SOB O Nº02, QUADRA Nº564.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 22.000,00(vinte e dois mil reais)

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, JULIA DA SILVA TEIXEIRA BUTTNER, digitei.

 Barra do Garças - MT, 19 de abril de 2018.

Vanessa Faria de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221482 Nr: 3747-07.2016.811.0004
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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: Rosa Verônica dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Coelho de Moraes, José Coelho 

de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

S CORBELINO - OAB:5037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Em cumprimento à decisão de fl. 60, item 02, impulsiono o feito para que 

seja intimada a parte autora para providenciar os elementos necessários à 

citação do réu na cidade der Palmas-TO (fl.33).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263197 Nr: 14997-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Almeida da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares para serem analisadas, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC/2015.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me 

conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251624 Nr: 7418-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Orlando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18.473-A

 Vistos.

1. Tendo em vista que não foi observado o prazo mínimo de 20 (vinte) dias 

entre a citação e a audiência de conciliação/mediaçaõ, conforme se infere 

do AR juntado à fl. 85-v, DEFIRO o pedido formulado pela parte ré à fl. 91 

e, por conseguinte, DESIGNO audiÊncia de conciliação PARA O DIA 26 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 12h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. INTIMEM-SE as partes, nos termos dos itens 13 e 14 de fl. 83-v.

3. Não havendo composição entre as partes, voltem-me conclusos para 

saneamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98049 Nr: 3057-85.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Pirani

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1.REJEITO os embargos de declaração, uma vez que o despacho de fl.125 

foi claro quanto aos efeitos da não manifestação do embargante, o qual, 

ao fim e ao cabo, até hoje não respondeu de forma objetiva quanto ao 

acordo em si, fl.148, tendo preferido opor embargos meramente 

procastinatórios.

2.Portanto, MANTENHO a sentença homologatória de fl.139.

3.Quanto à petição de fl.150, DEFIRO e FIXO o prazo de 10 (dez) dias para 

a resposta pelo Banco do Brasil.

4.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170512 Nr: 2914-91.2013.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Rahal Benedetti, Fernando Rahal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sydney Rahal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Marcon da Silva 

Mestriner - OAB:OAB/SP 326.470, Fabricio Sanches Mestriner - 

OAB:190 931 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.FIXO o prazo de 05 (cinco) dias para a parte exequente instruir o pedido 

de fls.159/163 com documentos que corroborem as suas alegações.

2.Com a juntada, INTIME-SE a parte contrária para se manifestar também 

em 05 (cinco) dias.

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181691 Nr: 3517-33.2014.811.0004

 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: Angelica da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o 

mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015, e CONDENO a parte 

autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais FIXO em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos exatos 

termos do art.85, §§2º e 3º, CPC/2015, verbas que ficam sob a condição 

suspensiva de exigibilidade, já que a Requerente é beneficiária da 

gratuidade da justiça (fls. 41), conforme disciplina o art.98, §3º, 

CPC/2015.15.Transitada em julgado, caso nada mais seja requerido, ao 

arquivo, com as baixas e anotações devidas.16.Expeça-se o necessário. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233231 Nr: 11427-43.2016.811.0004

 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: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES TEIXEIRA TERRAPLANAGEM LTDA ME, 

Luziano Alves Teixeira, Juliano Fraga Teixeira, Rogério Barros Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Muzzi Vieira - 

OAB:OAB/MS 17.783, Ana Claudia Damaceno - OAB:OAB/MS 15.654, 

ANDRE ASSIS ROSA - OAB:19.077/MT, Carolina Zenir Rezende do 

Carmo - OAB:OAB/MS 17.783, Daniel Victor Farias Castro. - 

OAB:17.609, Douglas da Silva Dos Santos - OAB:OAB/MS 20.273, 

Karina Souza Kasper - OAB:OAB/MS 17.434, Leonardo Bega Feijó - 

OAB:OAB/MS 16.919, TAKECHI IAUSSE - OAB:6113-A, VANESSA 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 SENTENÇA.
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1.Não tendo a parte requerente realizado a emenda da inicial, conforme 

determinado à fl. 217, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 

321, parágrafo único, CPC/2015, e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 485, I, CPC/2015.

2.Custas e honorários pela parte requerente. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 221482 Nr: 3747-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Verônica dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Coelho de Moraes, José Coelho 

de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

S CORBELINO - OAB:5037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Vistos.

1. INTIME-SE o patrono que compareceu na audiência de conciliação para 

apresentar instrumento de mandato, no prazo de 10 (dias).

2. Decorrido o prazo sem manifestação ou apresentada procuração sem 

poderes para receber citação, INTIME-SE a parte autora para providenciar 

os elementos necessários à citação do réu na cidade der Palmas-TO 

(fl.33).

3. Na sequência, CITE-SE-O, consignando-se no mandado as advertências 

de estilo.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221482 Nr: 3747-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Verônica dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Coelho de Moraes, José Coelho 

de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

S CORBELINO - OAB:5037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Vistos.

 1. Nos termos do art. 234, §1º, do COJE (Lei 4.964/85), DETERMINO a 

baixa dos autos à Secretaria da 1ª Vara Cível, em razão do advento do 

recesso forense e das férias regulares deste magistrado no mês de 

janeiro de 2017, devendo retornar conclusos os autos imediatamente após 

o término do período referido.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172852 Nr: 5994-63.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPdS, Ana Paula Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão solicitado pelo 

autor à fl. 42, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar 

a requerente pessoalmente, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca de seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220707 Nr: 3217-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Eni Silveira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Advaldo Gomes Portilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo e o executado, devidamente 

intimado através do mandado e certidão de fls. 38/39 não efetuou o 

pagamento do débito, tampouco apresentou impugnação. Outrossim, nos 

termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, 

via DJE, para que, no prazo de 10 dias, se manifeste e requeira o que de 

direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274958 Nr: 4057-42.2018.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Araujo Lima, Elias Miguel Manso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento, Rogério Arantes Penteado, Caroline Ramos 

Penteado, Thales Magno Ramos Penteado, Marina Castro Arantes, Michael 

Dias Machado Penteado, Ernesto Francis Arantes Penteado, Rejane 

Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Domingos 

Savio de Souza - OAB:MT 18.722, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

João Jackson Vieira Gomes - OAB:20.239, Leonardo André da 

Mata - OAB:MT 9.126, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O 

- MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Impulsiono os presentes autos, nos termos da decisão proferida às folhas 

04, para proceder a citação dos requeridos e herdeiros, por seus 

advogados, para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de concordância tácita (art.721, CPC/2015), sobre o 

presente pedido inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262974 Nr: 14860-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 27 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar a requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269310 Nr: 529-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra de Sousa Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência devolvida de folhas 41, no prazo 

de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 193867 Nr: 12994-80.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eterson da Rocha Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bras Faria da Silva, Rosa dos Santos Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:12983/GO

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a apresentação da impugnação a 

avaliação apresentada pelos requeridos às fls. 81/91 e, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que, no prazo de 10 dias, querendo, se manifeste acerca de referida 

impugnação e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274959 Nr: 4058-27.2018.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Guarim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento, Rogério Arantes Penteado, Caroline Ramos 

Penteado, Thales Magno Ramos Penteado, Marina Castro Arantes, Michael 

Dias Machado Penteado, Ernesto Francis Arantes Penteado, Rejane 

Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Roberta Rockenbach 

Padilha - OAB:MT 18.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Domingos 

Savio de Souza - OAB:MT 18.722, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

João Jackson Vieira Gomes - OAB:20.239, Leonardo André da 

Mata - OAB:MT 9.126, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O 

- MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Impulsiono os presentes autos, para nos termos da decisão proferida às 

folhas 04, para proceder a citação dos requeridos e herdeiros, por seus 

advogados, para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de concordância tácita (art.721, CPC/2015), sobre o 

presente pedido inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 268244 Nr: 18208-47.2017.811.0004

 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: Iara Dinancir Ferraz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrya borges freitas. - OAB:, 

Lorena Varjão Alves - OAB:9790, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - 

OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A requerente pleiteia às folhas 07/08, pugna pela concessão da 

gratuidade da justiça.

 Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, 

contempla este benefício como garantia fundamental aos que 

comprovarem sua hipossuficiência.

 Desta forma, é medida que se impõe exigir a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira da parte, o que, no caso destes autos, não se 

verifica qualquer documento que se preste a tal prova.

Frente ao exposto INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do Código de 

Processo Civil/2015, devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas 

declarações de imposto de renda ou outro documento atualizado que 

efetivamente seja hábil à comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita ou, em igual prazo, recolha as custas e 

taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de cancelamento da distribuição 

do feito.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262559 Nr: 14591-79.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celismar Moraes da silva Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Xavantina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a impossibilidade de cumprimento da presente carta precatória, 

OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina para 

que redesigne nova data para audiência de instrução e julgamento, sob 

pena de devolução da presente missiva independentemente de 

cumprimento.

2. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268492 Nr: 18398-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Ruas Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança ajuizado por MARCOS ANTÔNIO 

RUAS COELHO em desfavor do ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS-MT.

 2. Recebo o feito no estado em que se encontra tornando válido todos os 

atos praticados.

 3. NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º, inciso I).

 4. Após esse prazo, com ou sem as informações, DÊ-SE vistas dos autos 

ao Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009).

 5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92366 Nr: 6146-53.2009.811.0004

 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: Edson Fredulin Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Marcelo Alves Casella 

- OAB:13618 B, Poliana Assunção Ferreira - OAB:10916-A/MT
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO DE LIMA, para devolução dos autos nº 

6146-53.2009.811.0004, Protocolo 92366, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178082 Nr: 12375-87.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaides Oliveira Aguiar, Aldenice Farias da Glória, 

Ediáleda Valoes Couto, Doracy Matos de Andrade, Ana Cristina Coelho 

Magrini Prampero, Clarici Cirço de Jesus Sousa, Elaides Oliveira Aguiar, 

Gleise Ferreira dos Santos, Gladis Maria Schneider, Edson Fredulin 

Scherer, Juliana Carreira, Edina Leocádio da Silva, Guiomar Alves Farias 

dos Santos, Ivete Aranda Carreira, Telma Cristina da Cruz Silva, MARIA 

APARECIDA LINA, Rosângela Oliveira Martins, Simone Wesselka 

Gonçalves, MARIA SIMÕES DE SOUZA NASCIMENTO, Rosileni Moreira da 

Luz, Mirian Lopes Martins, Nilza Aparecida Ramos Freitas, Sérgio Luis 

Prampero, Maria Lucinéia de Morais, Neiva Nery de Souza, Nilva Alves de 

Sousa, Roseni Alves Barros Santos, Rozileide Pereira da Silva, Sandra 

Lopes Lemes da Silva, Uivo Bispo dos Santos, Vanessa Bar Nissim 

Medeiros, Weila Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO DE LIMA, para devolução dos autos nº 

12375-87.2013.811.0004, Protocolo 178082, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178786 Nr: 781-42.2014.811.0004

 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: Edson Fredulin Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO DE LIMA, para devolução dos autos nº 781-42.2014.811.0004, 

Protocolo 178786, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204844 Nr: 6503-23.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sintesbre Sindicato dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Saúde de B.do Garças, Waldir da Silva Rios Júnior

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO DE LIMA, para devolução dos autos nº 

6503-23.2015.811.0004, Protocolo 204844, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211286 Nr: 10244-71.2015.811.0004

 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: Claudete Ferreira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Ferreira Brito, Espólio de 

Jandira de Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO DE 

BARROS NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 

10244-71.2015.811.0004, Protocolo 211286, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246815 Nr: 4096-73.2017.811.0004

 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): Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 4096-73.2017.811.0004, Protocolo 246815, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254555 Nr: 9315-67.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vitor de Jesus Câmara, José Vitor de Jesus 

Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Araujo de Jesus Câmara, Fabiana 

Rodrigues Câmara, GdAdjC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT, Luiz Regis Galvão Filho - OAB:SP 147.387

 Vistos.

1. Com fundamento no art.3º, §2º, CPC/2015, DESIGNO audiência de 

conciliação PARA O DIA 227 DE JUNHO DE 2018, ÀS 17h00min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos para saneamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165127 Nr: 7093-05.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a penhora realizada nos autos, 

conforme fl. 281 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 
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para intimar o executado, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254555 Nr: 9315-67.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vitor de Jesus Câmara, José Vitor de Jesus 

Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Araujo de Jesus Câmara, Fabiana 

Rodrigues Câmara, GdAdjC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT, Luiz Regis Galvão Filho - OAB:SP 147.387

 Certifico que a audiência de Conciliação foi designada para 27 de Junho 

de 2018, às 17:00 horas (horário de Mato Grosso), conforme 

agendamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41585 Nr: 1464-31.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MOTTA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT, Gerson Valério Pouso - OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Abra-se vista dos autos ao Requerente a fim de que se manifeste 

sobre o documento de folhas 164 no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166605 Nr: 9126-65.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Cardoso Figueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:MT 12.090-A, Giulio Alvarenga Reale - OAB:MT 

15.484-A

 Vistos.

 1. Procedida à intimação do DD. Representante do requerido, na forma 

solicitada às folhas 255, conforme consta no impulsionamento de folhas 

256 (publicação via DJE), determino seja CERTIFICADO acerca da 

apresentação de impugnação pela executada.

 2. Após, abra-se vista ao requerente, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

 3. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64437 Nr: 7424-94.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, José 

Alves Piedade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rabelo de Moura - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. A parte suplicou pelo deferimento de consulta junto ao sistemas 

disponíveis, visando a obtenção do endereço atualizado do Executado, 

para proceder com a intimação da constrição efetuada às fls. 90/90v.

2. Como se sabe, foram criados sistemas informatizados colocados à 

disposição do Judiciário, como forma de melhor instrumentalizar a efetiva 

localização de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras, 

bem como a informação acerca do endereço atualizado das partes, 

através da utilização de sistemas tais como INFOJUD, RENAJUD ou 

BACENJUD.

 3. Isto posto, DETERMINO a consulta junto aos sistemas BACENJUD e 

INFOJUD para a obtenção dos endereços da parte Executada.

 4. Ademais, antes da análise do pedido de bloqueio de valores e 

constrição veicular, INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos cálculo atualizado do débito.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 46354 Nr: 199-77.1993.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo Cruvinel Guerra, Ana Heloisa Ferreira 

Cruvinel Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA REGINA NOGUEIRA 

TIBURCIO - OAB:29008/OAB, JOSÉ MARIO GUEDEZ MIGUEZ - 

OAB:1.753 MT

 Vistos.

1. Às fls. 683 o Exequente pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 

01 (um) ano, ante a impossibilidade de se encontrar bens em nome dos 

executados.

2. Decorrido o prazo da suspensão, o Exequente requereu a busca de 

valores pelo sistema BACENJUD e pelo sistema CEI-ANOREG/MT.

3. Para tanto, após intimado, o Exequente juntou nos autos cálculo 

atualizado da dívida.

4. Assim, verifico que o pedido do autor merece prosperar em parte.

5. INDEFIRO o pedido de buscas pelo sistema CEI-ANOREG/MT, vez que 

incumbe à parte providenciar a busca no referido sistema, conforme 

artigos 17 e 29 §2° do Provimento n° 81/2014 do CGJ-MT.

6. Proceda-se à indisponibilização de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

7. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

8. -cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE 

o executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

§3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, 

opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) 

dias.

9. -não havendo constrição de valores, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, forte no art. 921, §2° do Código de Processo Civil.

10. Ressalta-se que no caso de arquivamento, os autos poderão ser 

desarquivados a qualquer momento, se encontrados bens penhoráveis, 

conforme art. 921, §3° do Código de Processo Civil.

11. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263202 Nr: 15001-40.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Elias, MARIA IZABEL CANDEIAS ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do embargado para, querendo, impugnar no prazo 

de 15(quinze) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102042 Nr: 7045-17.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 INTIMAÇÃO do patrono da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida no total fixado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, 

também no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

execução, conforme §1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211232 Nr: 10214-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Digital Serviço de Publicidade e Comunicação 

Visual Ltda Me, Walter Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 92, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191435 Nr: 11339-73.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPBVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GQT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 INTIMAÇÃO do patrono da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 

10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme 

§1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260656 Nr: 13392-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO ABDALLA SILVA ELIAS, Alex Elias, 

MARIA IZABEL CANDEIAS ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a Carta Precatória para o devido 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225927 Nr: 6435-39.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jaime Vilas Boas da Hora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858, Ricardo Pereira de Souza - 

OAB:42.565 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do Auto de Avaliação, nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166953 Nr: 9566-61.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coco Mais Frutas e Verduras Ltda, Cristina 

Schafer, Sonia Maria de Lima Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Sonia Maria de Lima Goes, Cpf: 

15632393100 Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), empresária, Endereço: 

Rua Carajás, N. 602, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Segue cópia em anexo de fls. 79

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 6325-45.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Antônio Alves de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTÔNIO ALVES DE 

SOUSA FILHO, para devolução dos autos nº 6325-45.2013.811.0004, 

Protocolo 173162, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272650 Nr: 2734-02.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Maria de Toledo Picchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO T. PICCHI - 

OAB:224.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Pelo exposto, INDEFIRO, no momento, o pedido de tutela antecipada de 

urgência. RECEBO a inicial como posta.Cite-se o requerido, na pessoa de 

seu representante, no endereço declinado na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 11 de julho de 

2018, às 14h00min (Horário oficial de Mato Grosso).Intime-se, de igual 

modo, os autores.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.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 16 de abril de 2018.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272197 Nr: 2423-11.2018.811.0004

 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: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leydiane Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel GOL G4 T.FLEX 

1.0 8V (TREND) A/G 4P, MARCA VOLKSWAGEN, ANO 2010/2011, COR 

PRATA, CHASSI 9BWAA05W9BP003123, PLACA NLI0198, 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275255 Nr: 4247-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Moraes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdery Neves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE CÂNDIDA DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4247-05.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275255

Vistos.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 20 de junho de 2018, às 

16h00min (horário de Mato Grosso).

 Informe ao Juízo deprecante acerca da audiência ora designada.

 INTIME-SE a testemunha a ser inquirida.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 17 de abril de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274286 Nr: 3676-34.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMNP, BNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 3676-34.2018.811.0004 - Cód. 274286

 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.

No tocante ao pedido liminar, onde a requerente propõe a majoração dos 

alimentos, fixo, no momento, o total de 02 (dois) salários mínimos, até que 

seja oportunizado o contraditório, sem prejuízo de posterior acordo entre 

as partes.

 CITE-SE o requerido, no endereço constante na inicial, e o INTIME para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 04 de julho de 

2018, às 17h00min, 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-SE o Ministério Público

Expeça-se o necessário.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271279 Nr: 1801-29.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera. INTIMEM-SE as partes para 

comparecer em audiência de conciliação/mediação que ora designo para o 

dia 08 de agosto de 2018, quarta-feira, às 16h30min (horário de Mato 

Grosso), na qual as partes deverão estar acompanhadas de seus 

procuradores, sendo que a ausência injustificada de qualquer uma delas é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e acarretará a aplicação 

de multa, conforme preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista a multiplicidade de ações judiciais dessa natureza 

tramitando neste Juízo, cuja legitimidade é de pessoa em condição de 

hipossuficiência, CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público, no que tange aos 

fatos narrados na inicial, considerando a possibilidade de ocorrência de 

prática atentatória aos princípios insculpidos no Código de Defesa do 

Consumidor, a respeito da relação consumerista identificada no processo. 

Findo o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos 

para as deliberações necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264068 Nr: 15555-72.2017.811.0004

 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: Israel Magno Carniel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rissa Lane Carniel dos Santos 

- OAB:364306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15555-72.2017– Código 264068

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

proposta por Israel Magno Carniel, em face do Município de Barra do 

Garças/MT.

Pugna o autor, em sede de tutela de urgência, pela ordem judicial para 

conferir a ele a posse no cargo de médico plantonista do SAMU e seu 

efetivo exercício, uma vez que empossado por força judicial teria sido 

alocado em função diversa da que foi nomeado.

Pois bem. Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 

do Código de Processo Civil, que somente esta será deferida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, analisando os autos, sem adentrar ao mérito, colhe-se 
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elementos que dão conta do concurso realizado pelo autor, bem como da 

sua nomeação para o cargo a que foi aprovado, medico plantonista 

(SAMU), sem contudo ser lotado no seu respectivo cargo.

Já quanto ao perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo se 

evidenciam pelo fato de se tratar da necessidade do trabalho e da sua 

contraprestação que é a remuneração e que tem caráter alimentar. Ainda, 

os documentos trazidos aos autos, a princípio, dão conta que a recusa do 

autor em laborara em lotação diversa da que foi empossado poderá 

ensejar a abertura de procedimento administrativo podendo causar-lhe 

eventuais sanções.

Destarte, por entender restar devidamente preenchidos os requisito da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, necessários para a 

concessão da tutela de urgência vindicada, defiro-a.

Intime o requerido da decisão para de posse ao autor no cargo a que foi 

aprovado no concurso público.

Cite-se o requerido para contestar a ação.

 Intimem-se as partes para audiência de conciliação que designo para o 

dia 25 de julho de 2018, às 13h00min, horário de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257173 Nr: 10977-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Lois Maia Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN, RICARDO DE 

SOUZA MOURA, VINICIUS CESAR DE FREITAS STEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:17880/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10977-66.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 257173

Vistos.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 20 de junho de 2018, às 

15h00min (horário de Mato Grosso).

 Informe ao Juízo deprecante acerca da audiência ora designada.

 INTIME-SE a testemunha a ser inquirida.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 12 de abril de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271274 Nr: 1796-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera. INTIMEM-SE as partes para 

comparecer em audiência de conciliação/mediação que ora designo para o 

dia 08 de agosto de 2018, quarta-feira, às 16h00min (horário de Mato 

Grosso), na qual as partes deverão estar acompanhadas de seus 

procuradores, sendo que a ausência injustificada de qualquer uma delas é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e acarretará a aplicação 

de multa, conforme preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista a multiplicidade de ações judiciais dessa natureza 

tramitando neste Juízo, cuja legitimidade é de pessoa em condição de 

hipossuficiência, CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público, no que tange aos 

fatos narrados na inicial, considerando a possibilidade de ocorrência de 

prática atentatória aos princípios insculpidos no Código de Defesa do 

Consumidor, a respeito da relação consumerista identificada no processo. 

Findo o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos 

para as deliberações necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270853 Nr: 1561-40.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:15(quinze)

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272197 Nr: 2423-11.2018.811.0004

 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 Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leydiane Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257173 Nr: 10977-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Lois Maia Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN, RICARDO DE 

SOUZA MOURA, VINICIUS CESAR DE FREITAS STEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:17880/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 260,00 (duzentos e 

sessenta reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos, para intimação da testemunha.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164091 Nr: 5819-06.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubirajara de Moraes - ME, Ubirajara de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UBIRAJARA DE MORAES - ME, CNPJ: 

02858651000142 e atualmente em local incerto e não sabido UBIRAJARA 

DE MORAIS, Cpf: 37832042168, Rg: 1.177.542, Filiação: Horacio Ferreira 

de Moraes e Ana Alexandrina Moraes, data de nascimento: 02/11/1968, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, comerciante, Telefone 

9227-3011. 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: 05/07/2012.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de UBIRAJARA DE MORAES - ME 

e UBIRAJARA DE MORAIS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA E/OU RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20127399/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/06/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 219.573,40

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265979 Nr: 16774-23.2017.811.0004

 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: Maria Alexandra da Silveira Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Francisco de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a cota retro. Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 (dez) 

dias promover as adequações necessárias no que tange às formalidades 

da renúncia, conforme previsto no artigo 1.806 do Código Civil.

Após manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público.

 Por fim, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274399 Nr: 3742-14.2018.811.0004

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Paulla de Sousa Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro a liminar requerida de busca e apreensão de uma camionete 

marca FORD, modelo FIESTA SEDAN 1.6, Chassi 9BFZF26P088210235, 

renavan 946315850, Placa NJS2160, cor PRATA, ano/modelo 2007/2008, 

que se encontra em posse do requerido.II – Defiro ao meirinho as 

prerrogativas do art. 212, §2o do CPC. III – Buscado e apreendido, os bens 

deverá permanecer nesta comarca, junto ao depositário indicado pela 

autora, até o término do prazo de resposta do réu. IV – Transcorrido prazo 

de resposta, poderá o bem ser conduzido ao local de interesse do autor.V 

– Cite-se o réu para, querendo, no prazo de 05 dias, purgar a mora e/ou 

oferecer resposta no prazo de 15 dias, art. 3o, §§ 2o e 3o do Decreto-Lei 

911/69, com as alterações da Lei 10.913/04.VI – Para pronto pagamento, 

fixo honorários em 10% do valor dado à causa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269822 Nr: 896-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVdS, MDRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de uma Execução de Alimentos, proposta por Ana Vitória dos 

Santos representada por sua genitora Maria divina Rodrigues dos Santos 

em face de Nilson Felício da Silva, todos já qualificados nos autos.

As partes entabularam um acordo no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, no entanto a parte ré descumpriu tal acordo, deixando de 

prestar alimentos à menor, gerando a presente execução.

 Consoante a isso os autos foram encaminhados ao Mistério Público e de 

lá retornaram com parecer ministerial requerendo que a parte ré fosse 

intimada a pagar o débito alimentar, sob pena de aplicação dos parágrafos 

1º e 3º do artigo 528 do CPC.

Desta forma, fora proferido o despacho visando a intimação quanto ao 

pagamento da prestação de alimentos devida. No entanto ao minutar o 

despacho fora omitido um dos parágrafos referentes ao rito da execução 

a ser seguido.

Portanto retifico a decisão de fl. 29, item 3, fazendo constar na execução 

de alimentos o rito referente aos §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil.

No mais cumpra-se inteiramente a decisão de fl. 29 com a observância do 

parágrafo anterior.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270227 Nr: 1174-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvestre da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joice Luiz Tameiros - 

OAB:53698/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência, movido por Silvestre da Costa Lima em face da Fazenda Pública 

Estadual.

Analisando devidamente a inicial, observa que ela não preenche os 

requisitos do art. 319 do CPC.

Dessa forma, intime-se a parte autora para emendar a inicial, acostando 

aos autos cópias de documentos que comprovem a hipossuficiência, bem 

como comprovante de endereço.

 Anoto o prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270574 Nr: 1392-53.2018.811.0004

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAQUIM FONTOURA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro a liminar requerida de busca e apreensão de uma camionete 

marca HONDA, modelo CG 160 TITAN EX, Chassi 9C2KC2210HR806972, 

Placa QBA - 4255, cor BRANCA, ano/modelo 2016/2017, que se encontra 

em posse do requerido.II – Defiro ao meirinho as prerrogativas do art. 212, 

§2o do CPC. III – Buscado e apreendido, os bens deverá permanecer 

nesta comarca, junto ao depositário indicado pela autora, até o término do 

prazo de resposta do réu. IV – Transcorrido prazo de resposta, poderá o 

bem ser conduzido ao local de interesse do autor.V – Cite-se o réu para, 

querendo, no prazo de 05 dias, purgar a mora e/ou oferecer resposta no 

prazo de 15 dias, art. 3o, §§ 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, com as 

alterações da Lei 10.913/04.VI – Para pronto pagamento, fixo honorários 
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em 10% do valor dado à causa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255070 Nr: 9659-48.2017.811.0004

 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: Silviane Cavalcante da Silva Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro, MARCELO 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio de 

General Carneiro - OAB:, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 VISTOS.

 Trata-se de uma Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada 

proposta por Silviane Cavalcante da Silva Sales em face do Município de 

General Carneiro e seu representante Marcelo Aquino, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte autora requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

uma vez que não possui condições financeiras apara arcar com o 

sustento da família e ainda prover as custas processuais. Considerando a 

provável situação de hipossuficiência demostrada pela ré nos autos.

Decido.

Diante do exposto, defiro o pedido referente a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita, conforme os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238643 Nr: 15245-03.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Irene Linhares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Regina da Silva, Município de Barra do 

Garças - MT, Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de medida protetiva para internação compulsória com pedido de 

urgência proposta por Silvana Irene Linhares da Silva em face de Sonia 

Regina da Silva.

 Colhe-se dos autos que foi determinada a busca e apreensão da 

requerida para sua internação compulsória em sede de tutela de urgência, 

medida esta, que restou inexitosa ante a sua não localização.

Contudo, a fl. 66, a autora informou que a Clínica Paulo de Tarso 

disponibilizou vaga para a internação da requerida, pugnando por nova 

expedição de mandado de busca a apreensão.

Instado, o Ministério Público concordou com a expedição de novo mandado 

de busca e apreensão da requerida Sônia Regina da Silva e a realização 

de avaliação psiquiátrica.

Ocorre que foi expedido somente mandado de intimação para que a 

requerida comparecesse ao CAPS AD para realização da avaliação 

psiquiátrica.

Dessa forma, intime a parte autora para indicar o lugar onde a requerida 

poderá ser encontrada.

Ato contínuo, expeça-se mandado de busca e apreensão, conforme 

disposto na decisão de fl. 71.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261126 Nr: 13705-80.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Jesus Paes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:2.36, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, confirmando a liminar 

concedida às fls. 29/30, e, por consequência, CONDENO o ESTADO DE 

MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, solidariamente, 

na obrigação de fazer consistente em viabilizar mensalmente o 

medicamento colírio LATANOPROST 0,005% e TARTARATO DE 

BRIMONIDINA 0,2%, ou de similar indicado pelo NAT ao paciente José de 

Jesus Paes, de forma contínua e enquanto houver prescrição médica 

nesse sentido.Na oportunidade, INDEFIRO o pedido de fls. 90/90v uma vez 

que não há orçamentos que comprovem o montante a ser bloqueado.Por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264896 Nr: 16112-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Patricia Ferreira de 

Souza - OAB:MT 22.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que restou prejudicada a realização da audiência 

anteriormente designada por falta de tempo hábil para as devidas 

intimações, REDESIGNO para o dia 05 de julho de 2018, às 17h30min (MT) 

audiência de conciliação que será realizado no Centro de Conciliação e 

Mediação.

2. Intime-se a autora, via DJE, a comparecer, com as advertências do art. 

8º da Lei 5.478/68.

3. Cite-se e intime-se a parte requerida conforme já determinado à fl. 15, 

com observância ao endereço constante na fl. 06 da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232583 Nr: 10890-47.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. José Magalhães - ME, Ernani José 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Pois bem, analisando os autos, vislumbro que razão assiste aos 

executados, uma vez que em analise as CDA’s acostadas aos autos 

pode-se observar que alguns fatores geradores encontram-se 

duplicados.Ante ao exposto, acolho a exceção de pré-executividade 

apresentada, e determino a intimação da exequente para no prazo de 10 

(dez) dias, retificar a CDA apresentada, excluindo os fatores geradores 

que se encontram duplicados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275069 Nr: 4123-22.2018.811.0004

 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: Jesus Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mirian Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Trata-se de ação de Abertura de Inventário, movido por Jesus Alves dos 

Santos em face do espólio de Miriam Marques dos Santos.

Analisando devidamente a inicial, observa que ela não preenche os 

requisitos do art. 319, dessa forma, intime-se a parte autora para emendar 

a inicial, acostando aos autos cópias de documentos que comprovem 

determinado endereço.

 Anoto o prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275127 Nr: 4157-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdSAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE os requerentes a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 19 de julho de 

2018, às 15h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275034 Nr: 4099-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdSN

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE os requerentes a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 19 de julho de 

2018, às 14h30min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160848 Nr: 1567-57.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME SANTO ANTONIO S/A, Welington 

Brasil Zuzato, Jacir da Silva, Jaime da Cunha Velloso Neto, Aluisio de 

Assis Buzaid Junior, Emilio Salomão Elias, José Ferreira Piza, Lidia Fatima 

de Melo Fernandes Rosa, Gildo Motta da Silva, Roberto Motta da Silva, 

Mara Nei Negreiro Rego Elias, Guilherme Arino de Almeida Motta da Silva - 

006.821.781-10, Wilma Emi Sato Velloso, Felipe Ferreira Marangoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA 

PANTAROTO - OAB:MT 10.921, Elson Duques dos Santos - OAB:MT 

14.234, Jorge Jeronimo Gonso - OAB:10217/MT, Lais Bento de 

Resende - OAB:MT 11.828, Lídia Fátima de Melo Fernandes Rosa - 

OAB:MT 5.043, Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:MT Nº 10.931-A, 

Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:MT 5.956

 VISTOS.

Trata-se de execução fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, em 

face de Curtume Santo Antônio S/A e demais executados, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

As fls. 383/385, a causídica Stella Haidar Arbid Zucato, requereu o 

cumprimento da decisão, na qual condenou a Fazenda Pública ao 

pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

As fls. 387/388, a exequente manifestou concordância com relação aos 

valores apresentados.

Tendo em visa que fora apresentado cálculo e houve consentimento pela 

exequente, hei por bem homologar o cálculo, conforme fls. 385, fixando o 

crédito dos honorários advocatícios em R$ 1.511,15 (um mil quinhentos e 

onze reais e quinze centavos).

 Expeçam-se as requisições de pequeno valor para a satisfação dos 

créditos.

 A exequente requereu a penhora On-line via Bacenjud, entretanto não 

informou valores a serem penhorados. Assim, intime-se a exequente para 

que apresente cálculo atualizado do débito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após manifestação, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269642 Nr: 769-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Oliveira Neto

 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:

 Para o Superior Tribunal de Justiça a liquidação é fase do processo de 

cognição, só sendo possível iniciar a Execução se após a certeza e a 

liquidez do título executivo, nos termos da Súmula 83/STJ.Conforme 

contido na sentença, a execução do caso em tela somente é possível 

após a apuração por meio de pericia e cálculos de alta complexidade, que 

exigem conhecimentos técnicos específicos, mostrando-se assim a 

necessidade de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Sobre 

o tema o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em 

sintonia o posicionamento Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que, a liquidez neste tipo de ação, ou 

seja, deverá ser constatada por meio de procedimento de liquidação de 

sentença por arbitramento, e não, por meio de simples cálculo.Em razão do 

trânsito em julgado da sentença e com fundamento no artigo 509 do 

CPC/2015, determino a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA que deverá ser 

apurada observando-se o rito estabelecido no artigo 510, do CPC/2015, 

ante a natureza do objeto da liquidação.Nesses termos, citem-se os 

requeridos para que, no prazo de 20 (vinte) dias apresentem 

pareceres/documentos elucidativos, de modo a sustentar o valor que 

entenderem devidos ou indevidos, nos termos do artigo 510 do CPC/2015. 

Por fim, deixo consignado que, quanto à parte autora, querendo, poderá 

complementar o pedido contido na inicial, instruindo-o com outros 

documentos e pareceres que entender pertinentes.Com a apresentação 

dos documentos, volte-me os autos conclusos. Intimem-se. As 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63017 Nr: 6072-04.2006.811.0004
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 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: MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, SILFANEY 

VIEIRA NASCIMENTO - OAB:12.220, SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que ainda não houve manifestação ministerial, remetam-se 

os autos ao Ministério Público.

Intime-se o inventariante para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca da petição de fls. 109/110, efetuando com o recolhimento da 

GIA-ITCD ou comprove a sua isenção. Deverá ainda apresentar certidões 

negativas de débitos perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274782 Nr: 3942-21.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Abra-se vistas ao representante do Ministério Público, uma vez que se 

trata de interesse de menor.

 Após a apresentação do parecer ministerial, volte-me para nova 

deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99756 Nr: 4759-66.2010.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Welder Cristian Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Welder Cristian 

Rodrigues, em face do Estado de Mato Grosso.

Citada o executado apresentou impugnação ao reconhecimento do 

excesso de execução.

Analisando os autos, reputo necessário, nos termos do artigo 524, §2º do 

Código de Processo Civil, a remessa dos autos ao contador judicial, para 

que realize o cálculo, nos moldes das decisões de fls. 219/224, 242/243 e 

256/258.

Ato contínuo, digam as partes.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 13419 Nr: 31-65.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZÁRA MARTINS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, ENÉSIO COELHO DE 

SOUZA, Lázaro Coelho Neto, SEBASTIÃO COELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira de Arbués 

Filho - OAB:MT 2735-A

 VISTOS.

1. Não consta manifestação por parte do executado quanto à avaliação 

efetuada, apesar de devidamente intimado conforme fls. 295/296.

2. Tendo em vista que o exequente concordou com o laudo de avaliação 

às fls. 297, requerendo a designação de hasta pública para venda do 

bem, e nada tendo sendo requerido pelo executado, desde já nomeio como 

leiloeira judicial o Sra. Poliana Mlkejevs Calça Lorga, conforme ficha 

cadastral em anexo, encontrada no Banco de Peritos do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 3. Fixo a comissão da leiloeira no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado, pagos pelo arrematante em caso de venda e 

2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da dívida, pagos pelo devedor 

em caso de pagamento ou remissão.

4. Proceda a escrivania com a designação da hasta pública, em duas 

datas, atentando-se quanto às hastas já designadas, com a tentativa de 

cumular os leilões na mesma oportunidade.

5. Proceda-se a atualização da avaliação do bem, sendo que tal 

providência também deverá ser tomada com 10 (dez) dias de 

antecedência da 1ª Praça.

 6. Determino desde já que o bem não poderá ser arrematado em lance 

inferior a 60% (sessenta) por cento do valor do bem, em respeito ao art. 

891 do CPC.

7. Expeça-se edital de Praça Pública, atentando-se aos requisitos do art. 

886 e seus incisos do Código de Processo Civil.

8. Encaminhem-se com 30 (trinta) dias de antecedência, o edital da Praça 

ao Leiloeiro oficial, a fim de que este publique o edital da hasta pública 

conforme determinado pelo art. 884, I do CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257240 Nr: 11024-40.2017.811.0004

 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: Ivo Luiz Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Ribeiro Violato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:3647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 12 de junho de 2018, às 14h00min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267533 Nr: 17699-19.2017.811.0004

 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: Wanderson Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , Publicado no DJE 11/11/2013)Isto posto, defiro a antecipação dos efeitos 

da tutela pleiteada, determinando que o INSS restabeleça ao requerente o 

benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário nº 6179716262, até 

ulterior decisão em sentido contrário, devendo este decisum ser cumprido 

em até 30 (trinta) dias, ressalvando que os seus efeitos devem ser 

retroativos à data da intimação do presente.Cite-se o Requerido, para 

apresentar contestação, no prazo legal e, por ser o requerido ente 

público, deixo de designar audiência conciliatória.Cite-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.
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1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 192654 Nr: 12126-05.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Braun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Decisão

Autos nº. 8406-59/2016 (228992)

1. Relatório

Trata-se de executivo de pena em face do réu Robson Braun, nascido em 

31.08.1985, cumpre pena em regime fechado, ostentando as seguintes 

guias de execução penal:

a) guia de fls. 05-05: art.16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 

10.826/2003, com pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, fixado o dia-multa no mínimo legal, com cumprimento da pena 

em regime aberto, com trânsito em julgado 08.09.2014, tendo o crime 

ocorrido em 15.06.2009.

b) guia de fl.77-77v: art.16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003 

com pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, substituída pela 

preventiva de serviço comunitário e prestação pecuniária de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), consta em fl.85. Com trânsito em julgado para o réu em 

01.07.2014. Ocorrência do delito em 06.07.2010.

c) guia de fl.101-101v: art.14 e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, com 

pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, conforme 

acordão de fl.121. Fixado regime fechado, com trânsito em julgado para o 

réu em 17.06.2016. Ocorrência do delito em 27.02.2015.

Em audiência admonitória (fl. 44), constatou-se a ausência do réu, por se 

encontrar preso nos autos de cód. 196712, pelo que se suspendeu a 

execução da pena.

 O reeducando constituiu defesa técnica (fl. 46) e apresentou novo 

endereço (fl. 54).

 Em audiência (fl. 59-59v), converteu-se as restritivas de direito, quanto à 

guia de fls. 05-05v, em privativa de liberdade e fixadas condições de 

regime aberto.

 O reeducando apresentou quitação de parcelas das custas processuais 

e multa (fls. 72-74)

 Sobreveio nova condenação representada pela guia de fl. 77-77v e guia 

de fls. 101-101v.

 Determinada, em razão da soma das penas, a expedição de mandado de 

prisão (fl. 139), que foi cumprido em 12.09.2017 (fl.s 142-143).

 Elaborado cálculo de pena (fl. 148), apontando progressão para 

06.08.2018.

 A defesa, por sua vez, além de postular a conversão do regime fechado 

em prisão domiciliar, apresenta atestado de conduta carcerária (fl. 170), 

certidão de trabalho (fl. 171), certificado de participação em projeto (fl. 

174) com 32(trinta) horas, bem como certificado de serviçoes prestados à 

APAE (fl. 175).

A pretensão de conversão do regime fechado em prisão domiciliar deve 

ser indeferida, por não encontrar substrato legal, no presente caso, pois 

ausentes as hipóteses do art. 318, CPP, e não se inclui o fato nas 

hipóteses do HC 85.727-STF.

 Assim, atualize-se o cálculo incluindo-se as remições apresentadas em 

fls. 171, 174 e 175.

Barra do Garças, 18.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198245 Nr: 2647-51.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

 Autos nº 198245

1. A sentença de fl. 51 não atinge as condenações referentes ao art. 15 e 

art. 12, ambos da Lei 10.826/03, cuja extinção da pretensão executória 

pela prescrição ocorrerá em 08.07.2018, pois o trânsito em julgado para o 

Ministério Público ocorreu em 08.07.2014.

2. Assim, prossigo na execução, determinando a intimação do réu para 

comparecer em audiência admonitória, que agendo para 20.06.2018, às 

13:30 (MT).

 3. Intime-se o reeducando.

 Barra do Garças, 18.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222951 Nr: 4656-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Charles Rocha de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 222951

Em 18.04.2018 às 16h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Israel Leite 

Araújo, João Barbosa Silva e Jorge Luis Barbosa Silva. Ministério Público e 

Defensoria Pública manifestam pela desistência da testemunha Eliomar 

Lino Ramos. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Homologo a desistência da 

testemunha Eliomar Lino Ramos. 2. Vistas às partes para alegações finais 

por memoriais.”. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Nelson Charles Rocha de Oliveira

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 222951

Em 18.04.2018 às 16h09min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Israel Leite Araújo

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 222951

Em 18.04.2018 às 16h13min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________
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Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

João Barbosa Silva

Testemunha

]

Termo de Oitivas

Autos de cód. 222951

Em 18.04.2018 às 16h16min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Jorge Luis Barbosa Silva

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 222951

Em 18.04.2018 às 16h18min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a ré. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Nelson Charles Rocha de Oliveira

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 186146 Nr: 7211-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Faria Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 186146

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Alex Faria Júnior, nascido em 

31.03.1993, ostentando as seguintes guias de execuções penais:

 a) Guia de fl. 02/02-v, estampando condenação à pena de 07 (sete) anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, por infração aos delitos 

capitulados nos art. 157, §2°, I e II, c/c art. 155, §4°, IV, todos do Código 

Penal, tendo os fatos sido praticados em 20.09.2012;

b) Guia de fls. 168/169, estampando condenação à pena de 02 (dois) 

anos de reclusão, com regime inicial aberto, por infração ao delito 

tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, tendo os fatos sido 

praticados em 04.04.2012;

c) Guia de fls. 192/193, estampando condenação à pena de 01 (um) anos 

de reclusão, com regime inicial aberto, por infração ao art. 155, caput, do 

código Penal.

d) Guia de fl. 89/89-v, estampando condenação à pena de 01 (um) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial aberto, por infração ao 

art. 155, §4°, IV, do Código Penal.

Conforme decisão de fls. 291/295-v, proferida pelo Juízo da Comarca de 

Água Boa – MT, o reeducando foi progredido ao regime semiaberto, 

condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, bem como ao 

comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.

Diante de certidão de fl. 305, é relatado pelo oficial de justiça que, quando 

do cumprimento de alvará de autorização, o reeducando informa que irá 

residir na Comarca de Barra do Garças – MT, apresentando o endereço 

Rua Mato Grosso, centro, Barra do Garças-MT, ao lado da casa do peixe, 

bem como apresenta telefone para contato, a saber, (66) 9 9200-2976.

Às fls. 317/319, o Ministério Público requer seja decretado a regressão 

cautelar do reeducando ao regime fechado, diante do descumprimento das 

condições impostas quando de sua progressão.

É o breve relato.

2. Dos fundamentos

Da prescrição da pretensão punitiva quanto à guia de fls. 168-168v

O fato foi cometido em 04.04.2012. O reeducando nasceu em 31.03.1993, 

o que faz incidir o art. 115, CP. Na guia de execução referida nota-se o 

recebimento da denúncia em 16.04.2012 e a data da sentença em 

15.12.2014. A pena aplicada, 02 (dois) anos, prescreve em quatro anos 

(art. 109, inc. V, CP), que divididos conforme o art. 115, CP, faz o prazo se 

reduzir para 02 (dois) anos o que gera a extinção da pretensão punitiva 

em 03.04.2014, antes da interrupção ocasionada pela sentença, pelo que 

a guia deve ser excluída do cálculo.

 Da prescrição da pretensão punitiva quanto à guia de fls. 243-2434v

Nota-se ter havido suspensão do processo e do prazo prescricional, em 

sede do art. 366, CPP, pela decisão cuja cópia está em fl. 253-253v, em 

11.07.2012, que perdurou até a prisão em 12.12.2013.

 Da regressão

De início, verifica-se que o reeducando foi progredido ao regime 

semiaberto na data de 27.07.2017, e, diante da informação de endereço 

diverso de Comarca de Água Boa – MT, a instalação de seu equipamento 

de monitoramento eletrônico foi postergada para esta Comarca, conforme 

itens 37 e 38, da decisão de fls. 291/295.

Verifico, ainda, a expedição de mandado de intimação em desfavor do 

reeducando, determinando que, no prazo de 08 (oito) dias, comparecesse 

na Cadeia Pública de Barra do Garças, procedendo à instalação de 

equipamento de monitoramento eletrônico. Registra-se que a respectiva 

diligência restou prejudicada, vez que conforme certidão do oficial de 

justiça (fl. 316), o reeducando encontra-se em local incerto e não sabido:

CERTIFICO QUE, em cumprimento ao r. mandado, expedido pelo Cartório da 

1ª Vara Criminal, desta Comarca, extraído dos autos de código nº 186146, 

diligenciei-me a Rua Mato Grosso, borracharia ao lado do Supermercado 

São José, bairro Centro, nesta cidade, e sendo aí, DEIXEI de proceder a 

INTIMAÇÃO do réu ALEX FARIA JÚNIOR, em virtude de não encontra-lo, 

uma vez que este não mais trabalha no mencionado endereço, segundo 

informação do funcionário da borracharia Sr. Ivan Santos, o qual disse 

que desconhece o paradeiro do réu. Liguei no telefone indicado, falei com 

a irmã do réu, Ariade, a qual disse que desconhece o paradeiro do irmão; 

que não tem nenhum meio de contato com irmão e não entende porque ele 

deu o número de seu telefone para contato.

 Assim, devolvo o presente mandado, em razão de o réu encontra-se em 

lugar incerto e não sabido.

Nestes termos, depreende-se que o reeducando esta se furtando do 

cumprimento de sua pena ao descumprir condições fixadas a ele em 

audiência admonitória para sua progressão de regime, considerando seu 

ato como fuga do regime semiaberto. Sobre isto, em inteligência ao art. 50 

da Lei de Execuções Penais, tem-se que o reeducando praticou falta 

grave.

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade 

que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a 

disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade 

física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta 

Lei.
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VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio 

ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o 

ambiente externo.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao 

preso provisório.

 Certo de que o descumprimento das condições impostas é falta grave, 

enquadrando como tal o descumprimento do efetivo uso de aparelho para 

o monitoramento eletrônico, conforme artigo 118, inciso I da LEP regrido 

cautelarmente, o regime de cumprimento para o regime fechado.

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. 

DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO 

REGIME SEMI-ABERTO. NÃO-RECOLHIMENTO DIÁRIO AO 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO DE REGIME. ORDEM 

DENEGADA. 1. O art. 118, I, da Lei 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 crime doloso ou falta grave. 2. O não-recolhimento 

injustificado ao estabelecimento prisional caracteriza violação das regras 

estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semi-aberto, 

podendo dar ensejo à regressão para o regime mais gravoso. 3. Ordem 

denegada

(STJ - HC: 56600 MS 2006/0062799-9, Relator: Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 06/03/2007, T5 - QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 19.03.2007 p. 367)

3. Dispositivo.

a) Exclua-se do cálculo a pena referente à guia de fls. 168-168v.

b) Regrido cautelarmente o reeducando ao regime fechado;

c) Expeça-se mandado de prisão, com validade até a data de 17.04.2030, 

quando então restará extinta a pretensão executória pela prescrição;

d) Remetam-se os presentes autos ao arquivo provisório até a prescrição, 

cumprimento do mandado de prisão ou comparecimento espontâneo do 

reeducando;

e) Inscreva-se o mandado no BNMP;

f) Cumpra-se.

 Barra do Garças, 16.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208059 Nr: 8366-14.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 208059

Em 18.04.2018 às 14h34min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Realizado o 

pregão, ausente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas João Divino 

Braz Ferreira e Suely Inácia Ferreira de Almeida. Ministério Público e 

Defensoria Pública manifestaram pela desistência da testemunha faltante. 

Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Homologo a desistência das testemunhas 

ausentes. 2. Designo interrogatório para o dia 26.09.2018, às 15hrs (MT), 

devendo ser intimado no endereço da citação”. 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 Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 208059

Em 18.04.2018 às 13h14min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, 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 Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

João Divino Braz Ferreira

 Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 202889

Em 18.04.2018 às 13h22min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, 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 Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Suely Inácia Ferreira de Almeida

 Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 202889

Em 18.04.2018 às 13h22min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, 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 Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Jair Luiz da Silva

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209978 Nr: 9536-21.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Henrique Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 209978

Em 18.04.2018 às 18h49min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, ausente o réu. Realizada a oitiva das testemunha Valdinei Alves 

Borges. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Declaro a revelia do réu. 2. Designo 

audiência para a data de 26.09.2018, às 16hrs30min. 3. Expeça-se 

precatória para a Comarca de Chapada dos Guimarães, para a oitiva da 

testemunha Jedson Soares da Silva. 4. Vistas ao Ministério Público para 

localizar as testemunhas ausentes.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 _________________________________
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Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

_____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 209978

Em 18.04.2018 às 17h49min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Valdinei Alves Borges

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 216801 Nr: 928-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thatielly Jesus de Moura, Fernando Nogueira 

Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Termo de Assentada

Autos de cód. 216801

Em 18.04.2018 às 15h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o Advogado 

João Rodrigues de Souza. Realizado o pregão, presente a ré Thatielly 

Jesus de Moura. Prejudicado o interrogatório da ré Thatielly Jesus de 

Moura, tendo em vista que a mesma reservou-se no direito de permanecer 

em silêncio. Realizada a oitiva das testemunhas Carolaine de Jesus 

Gomes, Wmarley Lopes Franco, Aurélio Dourado Barros. Após, o MM Juiz, 

decidiu: “1. Decreto a revelia do réu Fernando Nogueira Sanchez. 2. 

Vistas às partes para alegações finais por memoriais.”. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 _________________________

 João Rodrigues de Souza

 Advogado

_____________________________

Thatielly Jesus de Moura

Ré

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 216801

Em 18.04.2018 às 15h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o Advogado 

João Rodrigues de Souza. Realizado o pregão, compareceu a testemunha 

descrita e assinada abaixo, já qualificada nos autos. Realizada a oitiva da 

testemunha na ausência do réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 _________________________

 João Rodrigues de Souza

 Advogado

_______________________________

Carolaine de Jesus Gomes

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 216801

Em 18.04.2018 às 15h36min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o Advogado 

João Rodrigues de Souza. Realizado o pregão, compareceu a testemunha 

descrita e assinada abaixo, já qualificada nos autos. Realizada a oitiva da 

testemunha na ausência do réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 _________________________

 João Rodrigues de Souza

 Advogado

_______________________________

Wmarley Lopes Franco

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 216801

Em 18.04.2018 às 15h41min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o Advogado 

João Rodrigues de Souza. Realizado o pregão, compareceu a testemunha 

descrita e assinada abaixo, já qualificada nos autos. Realizada a oitiva da 

testemunha na ausência do réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 _________________________

 João Rodrigues de Souza

 Advogado

_______________________________

Aurélio Dourado Barros

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 216801

Em 18.04.2018 às 15h41min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o Advogado 

João Rodrigues de Souza. Realizado o pregão, compareceu a ré. Ato 

contínuo, esclarecido sobre o direito ao silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, 

c/c art. 185, § 2º, CPP), e sobre a possibilidade de consulta reservada 

com o seu Defensor, o MM. Juiz iniciou o interrogatório, obtendo as 

seguintes respostas gravadas 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 Hugo Ramos Vilela
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 Promotor de Justiça Defensor Público

 _________________________

 João Rodrigues de Souza

 Advogado

 _____________________________

 Thatielly Jesus de Moura

Ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 202889 Nr: 5418-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rones Pereira da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 202889

Em 18.04.2018 às 14h14min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Realizado o 

pregão, ausente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Jesulinda 

Ribeiro dos Santos, Gelmar Claudio de Sousa e Jair Luiz da Silva. 

Ministério Público e Defensoria Pública manifestaram pela desistência das 

testemunhas faltantes. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Decreto a revelia do 

réu. 2. Homologo a desistência das testemunhas ausentes. 3. Vistas às 

partes para alegações finais por memoriais”. 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 Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 202889

Em 18.04.2018 às 13h14min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, 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 Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Jesulina Ribeiro dos Santos

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 202889

Em 18.04.2018 às 13h22min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, 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 Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Gelmar Claudio de Sousa

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 202889

Em 18.04.2018 às 13h22min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, 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 Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Jair Luiz da Silva

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198657 Nr: 2914-23.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerlucas Ferreira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 198657

Em 18.04.2018 às 14h48min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Consignada a 

presença do estagiário de direito Vilmone Cruz de Assis. Realizado o 

pregão, presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Lucas Agnelli 

Santos, Charles Magdo Martins da Silva e Fernando Cavalcante Farias. Em 

sede de alegações finais, o Ministério Público postula pela absolvição do 

réu, diante da ausência de provas judicializadas. Defensoria Pública 

acompanha parecer ministerial. Após, o MM Juiz, sentenciou, absolvendo 

o réu, nos termos do art.386, V, do Código de Processo Penal, 

determinando ainda o arquivamento imediato dos autos, vez que as partes 

não irão recorrer. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Gerlucas Ferreira Ramos

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 198657

Em 18.04.2018 às 14h54min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Lucas Agnelli Santos

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 198657
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Em 18.04.2018 às 14h54min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Charles Magdo Martins da Silva

Testemunha

]

Termo de Oitivas

Autos de cód. 198657

Em 18.04.2018 às 14h54min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Fernando Cavalcante Farias

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 198657

Em 18.04.2018 às 14h58min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a ré. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Gerlucas Ferreira Ramos

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 151005 Nr: 926-06.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Aiewara Cêreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:6.821-B

 1. Defiro o pedido ministerial de fl.358.

2. Expeça-se ofício a Funai para que apresente as testemunhas arroladas 

nas fls.195 e 196, na Sessão de Julgamento designada para o dia 

23.4.2018 às 07h30min(MT).

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219974 Nr: 2809-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Costa Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 219974

Em 18.04.2018 às 16h370min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, ausente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Léo Pedro 

Barbosa Lopes,Paulo Henrique Cantareli de Morais, Gelmar Claudio de 

Sousa . Ministério Público e Defensoria Pública manifestam pela 

desistência da testemunha Jair Luz da Silva. Ministério Público requer vista 

dos autos para localizar o endereço da testemunha Welington Maia 

Macedo. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Homologo a desistência da 

testemunha Jair Luz da Silva. 2. Vistas ao Ministério Público para localizar 

a testemunha Welington Maia Macedo.”. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 219974

Em 18.04.2018 às 16h38min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Paulo Henrique Cantareli de Moraes

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 219974

Em 18.04.2018 às 16h53min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Gelmar Claudio de Sousa

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 258373 Nr: 11753-66.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Fernandes de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 258373

Em 18.04.2018 às 18h37min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, ausente o réu. Realizada a oitiva das testemunha Ricardo Lopes 

Pereira e André Machado dos Santos. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. 

Declaro a revelia do réu. 2. Designo audiência para a data de 26.09.2018, 

às 16hrs, devendo a testemunha Jhickson Max Sousa Coronheiro ser 

conduzido coercitivamente. 3. Vistas ao Ministério Público para localizar as 

testemunhas faltantes.” 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 258373

Em 18.04.2018 às 17h38min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Ricardo Lopes Pereira

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 258373

Em 18.04.2018 às 17h44min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

André Machado dos Santos

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 39804 Nr: 1581-22.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtenir Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Termo de Assentada

 Audiência de Justificação

 Autos de cód. 39804

 Em 18.04.2018, às 18h02min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o 

reeducando. Apresentada a justificativa. Após, o MM Juiz decidiu, em 

áudio, aplicando a Súmula 526, do STJ, determinando a regressão cautelar 

até eventual soltura nos autos de cód. 275593, ou, superveniência de guia 

de execução penal, provisória ou definitiva, determinando expedição de 

mandado de prisão.

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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 _______________________________

Valtenir Gonçalves da Cruz

Ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 180700 Nr: 2625-27.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 180700

1. Requisitem-se informações da Central de Monitoramento sobre se há ou 

não cumprimento, pelo reeducando, das condições de monitoramento.

 2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 18.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 200721 Nr: 4219-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilto Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269163 Nr: 426-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273638 Nr: 3353-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio dos Anjos Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271110 Nr: 1690-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Túlio Aires Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, à 

intimação do advogado do acusado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar(em) alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 272769 Nr: 2823-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenilson Soares da Silva, Carlos Ferreira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 272769

 1. Do recebimento da denúncia

Quanto ao momento de recebimento de denúncia, acompanho o 

entendimento jurisprudencial em relação ao art. 395, CPP:

 PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº 

11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 

396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO. PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento 

majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi dos Santos; 

Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha 

e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia 

se opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.

II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo 

diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, 

dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser 

realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta 

fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda 

instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser 

admitido o prosseguimento do processo-crime.

IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que 

de forma sucinta. Ordem denegada. (STJ, HC 138089/SC, Rel. Min. Félix 

Fischer, 5ª T., d.j. 02.03.10).

Ausentes hipóteses do art. 395, CPP, e presentes as hipóteses do art. 41, 

CPP, pelo que recebo a denúncia.

2. Dispositivo

a) Recebo a denúncia;

 b) Proceda-se à citação pessoal do réu para responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado no prazo de 10 (dez) dias, 

informando-o que se não o fizer ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

Barra do Garças, 22.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 248010 Nr: 4887-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clotilde Félix Itacarambi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 248010

Em 19.04.2018 às 14h43min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presente à ré. Realizada a oitiva da testemunha Claudia Maria 

Barbosa de Sousa. Consignada a presença dos estagiários de Direito 

Joao Victor Henrique Cordeiro e Felipe Mateus Novais do Nascimento. O 

Ministério Público requer seja expedida precatória para a oitiva da 

testemunha Joelma Coelho Rodrigues Feitosa. Após, o MM Juiz, decidiu: 

“1. Delibero por ouvir a testemunha Joelma Coelho Rodrigues Feitosa, nos 

termos do art. 222, §3°, incluído pela lei 11900/09, e, designo o dia 

10.08.2018, às 13hrs (MT), saindo a ré intimada.” 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_________________________________

 Clotilde Félix Itacarambi

Ré

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 248010

Em 19.04.2018 às 14h43min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Claudia Maria Barbosa de Sousa

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 239884 Nr: 16182-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 239884

Em 19.04.2018 às 14h54min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, ausente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Weverton 

Lacerda Cunha, Fabiano Aparecido da Silva e Roberto Locatelli Neto, a 

título cautelar. Consignada a presença dos estagiários de Direito Joao 

Victor Henrique Cordeiro e Felipe Mateus Novais do Nascimento. O 

Ministério Público e Defensoria Pública manifestam pela desistência da 

testemunha faltante. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Aguarde-se o 

cumprimento de precatória. 2. Após, vistas às partes para alegações 
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finais por memoriais.” 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 239884

Em 19.04.2018 às 15h54min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Weverton Lacerda Cunha

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 239884

Em 19.04.2018 às 16h02min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Fabiano Aparecido da Silva

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 239884

Em 19.04.2018 às 16h07min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. 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 Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Roberto Locatelli Neto

Testemunha

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 275403 Nr: 4363-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 (...) Posto isso, com fulcro nos art. 312 e seguintes, do CPP, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão de ELOIDE DOS SANTOS por não 

vislumbrar alteração dos requisitos da prisão preventiva.Ciência ao 

Ministério Público e causídico subscritor do pedido de revogação.Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 18 de abril de 2018.Augusta Prutchansky 

Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 83564 Nr: 6775-61.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Leonardo de Jesus Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Superada a preliminar arguida pela defesa, não verificadas as hipóteses 

do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para o dia 09/05/2018 

às 14:30 horas, onde será ouvido as testemunhas de acusação e defesa 

e o acusado. Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação, pela 

defesa, bem como o réu. Havendo testemunhas residentes em comarcas 

diversas, depreque-se. Intime-se o defensor do réu e ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 185435 Nr: 6634-32.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Vistos, etc.

1. Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público.

2. Outrossim, considerando que o réu foi defendido pela Defensoria 

Pública e que não foi localizado para intimação pessoal, proceda-se suas 

intimações por edital, com prazo de 90 dias (CPP, art. 392, VI, § 1º).

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 229239 Nr: 8580-68.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Vistos, etc.

1. Recebo a apelação interposta pela defesa (CPP, art. 593).

2. Intime-se o apelante para apresentar suas razões, no prazo de 08 (oito) 

dias (CPP, art. 601).

3. Oferecidas (CPP, art. 600), abra-se vistas ao Ministério Público para 

contrarrazoar.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269113 Nr: 396-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Vistos.

Defiro a cota ministerial à fl. 48.

Intime-se o agressor para comparecer ao CREAS, nos termos da decisão 

de fl. 06/07-v, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 181641 Nr: 3474-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso (CPP, art. 593).

2. Vistas a defesa para contrarrazoar, no prazo legal.

3. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 209420 Nr: 9159-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Larissa Alves Canedo - OAB:22.542, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

1. Recebo a apelação interposta pela defesa (CPP, art. 593).

2. Intime-se o apelante para apresentar suas razões, no prazo de 08 (oito) 

dias (CPP, art. 601).

3. Oferecidas (CPP, art. 600), ao Ministério Público para contrarrazoar.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CAMARGO DE MELO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o 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 Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. 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 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. A justificativa apresentada 

não tem o condão de evitar a contumácia, embora sirva como indicio para 

isenção de custas. Por fim, declaro para as finalidades 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. 3º c/c 51, I, da Lei 

9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito. 

Que seja revogado os efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. 

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, 16 de Janeiro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SIQUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001094-78.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TATIANE SIQUEIRA SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

10 (dez) dias. Processo: 1001094-78.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 

2018 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001100-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIA CRISTINA NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA M DE OLIVEIRA - MEDICAMENTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001100-85.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

10.000,00; 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: STEPHANIA CRISTINA NUNES PEREIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: ANA CLAUDIA M DE OLIVEIRA - MEDICAMENTOS - ME O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 
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contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1001100-85.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO 

GARÇAS - MT, 19 de abril de 2018 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: 1001140-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALLAF RIBEIRO 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 A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, 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. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

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, 18 de Janeiro de 2017. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARQUES FERREIRA (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)

 

Autos nº 1001469-79.2017.811.0004 Pólo ativo: CLAUDIA MARQUES 

FERREIRA 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 

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 (id 11188030) que comprovam a origem da 

divida, tendo em vista que as assinaturas são idênticas ao documento 

apresentado pela autora. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINA PIRES FELIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

Autos nº 1001455-95.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELOINA PIRES FELIZ 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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOLDECY DE ASSUNCAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001445-51.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOLDECY DE ASSUNCAO PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1001445-51.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 18.740,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 2018 

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: 1001444-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALCINDA LUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

Autos nº 1001444-66.2017.811.0004 Pólo Ativo: DALCINDA LUZ DA 

SILVA 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 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . 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 
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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 - 

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 
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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).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE SOUZA FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001440-29.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: APARECIDA DE SOUZA FAUSTINO Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1001440-29.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 18.740,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 2018 

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: 1001441-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001441-14.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

10 (dez) dias. Processo: 1001441-14.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 

2018 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: 1001446-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETH LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001446-36.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA GORETH LEITE Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 1001446-36.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 2018 

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: 1001433-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

Autos nº 1001433-37.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIANA LIMA DA 

SILVA 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 
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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 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . 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 
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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 - 

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).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEM SUZANY DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

Autos nº 1001434-22.2017.811.0004 Pólo Ativo: KELLEM SUZANY 

DUARTE 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 
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os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . 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 

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 
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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 1001435-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: MONICA LIMA DIAS 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 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . 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 
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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 - 

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 
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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).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR ANTONIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

Autos nº 1001436-89.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUZIMAR ANTONIA DE 

LIMA 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 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . 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 
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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 - 

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, 
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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 1001288-78.2017.811.0004 Pólo Ativo: DOMINGAS 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 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 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . 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 
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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 - 

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 
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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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Processo Número: 1001349-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001349-36.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SONIA MARIA DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1001349-36.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 18.740,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 2018 

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: 1001267-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON FERNANDO DIAS SIMEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001267-05.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WELLIGTON FERNANDO DIAS SIMEAO Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

10 (dez) dias. Processo: 1001267-05.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 

2018 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DA CRUZ SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROSA VIEIRA JUNIOR OAB - RO4899 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)
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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 Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

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, 18 de Dezembro de 

2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001163-13.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DOMINGAS RIBEIRO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1001163-13.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 18.740,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 2018 

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: 1001161-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIUZA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

Autos nº 1001161-43.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELVIUZA GOMES DA 

SILVA 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 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . 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 
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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 - 

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 
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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).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DUARTE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA OLIVEIRA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001165-80.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DALVA OLIVEIRA DE LACERDA Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1001165-80.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 18.740,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 2018 

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: 1001209-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOARA FARIAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001209-02.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MOARA FARIAS CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1001209-02.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 18.740,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 2018 

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: 1001233-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001233-30.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA FRANCISCA MOTA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1001233-30.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 18.740,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 2018 

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: 1001167-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001167-50.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEILA DIAS DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1001167-50.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 18.740,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 2018 

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: 1000837-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - 

MT0013333A-O, para manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SOUSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001269-72.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALDIRENE DE SOUSA NETO Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1001269-72.2017.8.11.0004; Valor causa: R$ 18.740,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. BARRA DO GARÇAS - MT, 19 de abril de 2018 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000231-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INES ELISABETE WAGNER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0018490A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 c/c art. 27, da 

Lei 12.153/2009 . Conforme se infere da vestibular, não há menção 

objetiva quanto às verbas pretendidas à título de danos materiais. 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, 

sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321 do CPC c/c artigo 51 da Lei 

nº 9.099/1995). 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000341-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICIA MARTINS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) WESLEY 

EDUARDO DA SILVA - MT0013617A e ROBERTA LOURENCO SILVA - 

MT20409/O, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 14/05/2018 Hora: 15:40 (MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000341-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICIA MARTINS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

1. DEFIRO a promovente os benefícios da justiça gratuita nos termos da 

Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública que agende a audiência de tentativa de 

conciliação, bem como proceda à citação da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à 

audiência de conciliação, 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). 4. Intime-se a 

parte autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o 

não comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido. 5. 

Cumpra-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000342-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LIMA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) WESLEY 

EDUARDO DA SILVA - MT0013617A e ROBERTA LOURENCO SILVA - 

MT20409/O, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 14/05/2018 Hora: 16:00 (MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000342-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LIMA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

1. DEFIRO a promovente os benefícios da justiça gratuita nos termos da 

Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública que agende a audiência de tentativa de 

conciliação, bem como proceda à citação da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à 

audiência de conciliação, 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). 4. Intime-se a 

parte autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o 

não comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido. 5. 

Cumpra-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000344-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DAMACENA MOURA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) WESLEY 

EDUARDO DA SILVA - MT0013617A e ROBERTA LOURENCO SILVA - 

MT20409/O, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 14/05/2018 Hora: 17:00 (MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000344-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DAMACENA MOURA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

1. DEFIRO a promovente os benefícios da justiça gratuita nos termos da 

Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública que agende a audiência de tentativa de 

conciliação, bem como proceda à citação da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à 

audiência de conciliação, 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). 4. Intime-se a 

parte autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o 

não comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido. 5. 

Cumpra-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000345-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIDEMAR GOMES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) WESLEY 

EDUARDO DA SILVA - MT0013617A e ROBERTA LOURENCO SILVA - 

MT20409/O, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 15/05/2018 Hora: 12:00 (MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000345-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIDEMAR GOMES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

1. DEFIRO a promovente os benefícios da justiça gratuita nos termos da 

Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO à Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública que agende a audiência de tentativa de 

conciliação, bem como proceda à citação da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à 

audiência de conciliação, 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). 4. Intime-se a 

parte autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o 

não comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido. 5. 

Cumpra-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011563-40.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARTIRA BIBIANA STEFANI OAB - MT15194/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ PAULO VALERIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a 

parte executada realizou o depósito parcial do valor da dívida exequenda. 

2. Assim sendo, tendo em vista que o montante depositado pela parte 

executada se trata de valor incontroverso, DETERMINO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará em prol da parte 

exequente, devendo a secretaria observar os poderes contidos na 

procuração juntada pelo douto causídico que representa os interesses 

desta. 3. Por fim, intime-se a a parte executada para que concretize, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o pagamento do valor remanescente, sob 

pena de multa na razão de 10% (dez por cento) sobre este valor (art. 523, 

§2°, do CPC). Havendo pronto pagamento integral do débito feito 

pessoalmente ao credor no prazo preconizado, ou, sendo o caso do 

devedor realizar o pagamento em juízo, competirá à secretaria proceder à 

intimação daquele para manifestar-se no bojo do feito, extinguindo-se a 

execução por sentença logo em seguida, nos ditames fincados pelo art. 

924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC. 4. Decorrido o prazo, não 

havendo o pagamento integral da dívida, promova a conclusão para o 

manejo das ferramentas eletrônicas de constrição de bens em prol da 

parte exequente, consoante determina o art. 835, do CPC. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YURI LUIZ DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CELSO 

SALES JUNIOR - MT0011111A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 22/06/2018 Hora: 14:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010870-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURESLINDO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010874-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIMARIA ROSA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SOUSA VIRGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SOUSA VIRGILIO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT0013245S-A para, querendo, manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004980-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DA COSTA E SILVA (REQUERIDO)

GILMAR COSTA E SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1004980-79.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 937,00 

Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) REQUERENTE: KEILA DA COSTA E 

SILVA REQUERIDO: GILBERTO DA COSTA E SILVA, GILMAR COSTA E 

SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) REQUERENTE: KEILA DA COSTA E 

SILVA , REQUERIDO: GILBERTO DA COSTA E SILVA, GILMAR COSTA E 

SILVA 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 c/c pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

proposta por Keila Costa e Silva que objetiva a interdição de Gilmar da 

Costa e Silva e Gilberto da Costa e Silva. Narra a requerente, em síntese, 

ser irmã dos interditandos, que são portadores da patologia Esquizofrenia 

F20 o que influi em sua capacidade física e psicológica, razão pela qual 

não tem o discernimento para prática dos atos da vida civil, sendo 

incapazes de reger sua pessoa e seus bens. Assim, em virtude dos 

interditandos serem incapazes de administrar seus bens e rendimentos, a 

requerente deseja se tornar sua curadora para prestar-lhe assistência. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos. Nesta oportunidade 

foi procedida à entrevista dos interditandos, bem como o Ministério Público 

se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 

2ª, define pessoa com deficiência como “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”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que 

os interditandos sofrem de Esquizofrenia F20, o que lhes dificulta a 

mobilidade e a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que os interditandos apresentam anomalia 

que a impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, 

verifica-se que o exame psicossocial concluiu que o interditandos são 

portadores de enfermidade mental, tendo reduzida capacidade de reger 

sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 

do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se 

aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de GILMAR DA COSTA E SILVA E 

GILBERTO DA COSTA E SILVA, declarando-os relativamente incapazes de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhes 

curadora KEILA DA COSTA E SILVA, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Após o transito em julgado, 

expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, (Jackline Márcia Dias Tingo), digitei. Cáceres, 17 de janeiro de 2018. 

Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005184-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN VALERIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA VALERIANO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO - INTERDIÇÃO 

PRAZO 20 (VINTE) DIAS Dados do Processo: Processo: 

1005184-26.2017.8.11.0006 Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) AUTOR: RUAN VALERIANO DA SILVA 

RÉU: MARIA DE FATIMA VALERIANO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A 

QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 83 de 810



INTERDIÇÃO de MARIA DE FATIMA VALERIANO, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curador RUAN VALERIANO DA SILVA, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Saem os 

presentes intimados. Após o transito em julgado, expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos 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, Lucely Barroso Ramsay Caixeta, 

digitei. Cáceres, 18 de janeiro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

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

Processo Número: 1002557-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. R. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

 

Número do Processo: 1002557-49.2017.8.11.0006 AUTOR: MARIA 

MARTINS DA ROCHA OLIVEIRA RÉU: WALDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Tendo em vista a redesignação de sessão de 

conciliação/mediação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para o dia 22/05/2018 às 16h30min, expeça-se o necessário 

para a realização do ato. Expeça-se o necessário, citando e intimando-se 

as partes. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006057-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON MENDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO- PRAZO 10 

(DEZ) DIAS Dados do Processo: Processo: 1006057-26.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) 

REQUERENTE: LUIS MENDES DOS SANTOS REQUERIDO: GERSON 

MENDES DOS SANTOS NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS 

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da ação 

judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir transcrita, em 

resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela proposta por Luiz Mendes 

dos Santos, que objetiva a interdição de Gerson Mendes dos Santos. 

Narra o requerente, em síntese, ser filho do interditando, que é portador da 

patologia CID10(G30.1) o que influi em sua capacidade física e psicológica, 

razão pela qual não tem o discernimento para prática dos atos da vida 

civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. Assim, em virtude 

do interditando ser incapaz de administrar seus bens e rendimentos, a 

requerente deseja se tornar sua curadora especial, para prestar-lhe 

assistência. Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes 

DECISÃO/DESPACHO: Primeiramente, defiro o pedido de dispensa da 

entrevista do interditando, diante de sua condição física. Trata-se de Ação 

de Interdição c/c pedido de curatela provisória em antecipação de tutela 

proposta por Luiz Mendes dos Santos, que objetiva a interdição de Gerson 

Mendes dos Santos. Narra o requerente, em síntese, ser filho do 

interditando, que é portador da patologia CID10(G30.1) o que influi em sua 

capacidade física e psicológica, razão pela qual não tem o discernimento 

para prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e 

seus bens. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de administrar 

seus bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar sua curadora 

especial, para prestar-lhe assistência. Acostados à inicial vieram os 

documentos pertinentes. O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos. Nesta oportunidade, o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “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”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando sofre 

de CID10(G30.1), o que lhe dificulta a mobilidade e a manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o 

interditando apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que o interditanda é portador de enfermidade mental, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

GERSON MENDES DOS SANTOS, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curador LUIZ MENDES DOS SANTOS, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva, digitei. Cáceres , 18 de 

janeiro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Autorizado(a) pelo Provimento 

n° 56/2007-CGJ SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001579-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIER FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NANCI EDVIRGES FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 20 

DIAS Dados do processo: Processo: 1001579-72.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela]; Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CELIER 

FIGUEIREDO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: NANCI EDVIRGES 

FIGUEIREDO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A QUEM POSSA 
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INTERESSAR FINALIDADE: INTIMAR dos termos da r. sentença proferida 

nos autos e a seguir transcrita. Sentença: DIANTE DO exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Nanci 

Edvirges Figueiredo, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se a atos de natureza 

negocial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com 

o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Celier 

Figueiredo da Silva, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências. Alethea Assunção Santos 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, LUCELY BARROSO RAMSAY 

CAIXETA , digitei. Cáceres, 19 de abril de 2018. JACKLINE MÁRCIA DIAS 

TINGO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 167450 Nr: 4225-77.2014.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K, CPSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o ao NPJ -UNEMAT para 

manifestar sobre a certidão de fls. 100.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136171 Nr: 5344-78.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVO DE PAIVA SALAZAR, MANOEL LEMES DA 

SILVA, CACILDA LEMES DA SILVA LUSTIG, NATALINO LEMES DA SILVA, 

OZAIR LEMES DA SILVA, OZIL LEMES DA SILVA, GILZA DE FATIMA 

LEMES DA SILVA, VERA LUCIA LEMES DA SILVA, AIRTON LEMES DA 

SILVA, MEIRE DA SILVA LEITE, MARIA AUXILIADORA LEMES DA SILVA 

CRUZ, MARILZA LEMES DA SILVA, ANA REGINA LEMES DA SILVA, 

MARIA DA CONCEIÇÃO LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT, ODILON VIEGAS MUNIZ - OAB:962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o ao Ministério 

Público como determinado as fls. 97.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 215917 Nr: 3695-68.2017.811.0006

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HCDS, RDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POP, ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em contato com a Comarca de Porto Esperidião -MT, para 

obter informações sobre o andamento da Carta Precatória encaminhada 

aquele juizo, nos foi informado que a depreta foi distribuida sob ID nº. 

62523 e encontra-se aguardando realização de estudo Psicossocial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173791 Nr: 9062-78.2014.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RDSC, HCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POP, ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR a DEFENSORIA PUBLICA bem 

como os advogados ANDREI COSTA TAKAKI e JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA, para querendo apresentarem contrarrazões aos embargos, 

como solicitado as fls. 150/151.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 85955 Nr: 1489-62.2009.811.0006

 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: MPDEDMG, DFFDS, MEFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 235.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 185476 Nr: 5511-56.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PZG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovana Sousa Peres da Silva - 

OAB:14395, WALTER FERNANDES FIDELIS - OAB:2.385-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a notícia de que o exequente Adolfo Marques Leite Pinto 

informou a seu advogado ter interesse na composição, suspendo o 

processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para a tentativa de acordo entre as 

partes.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham me os autos 

concluos.

Saem os presentes intimados.

 Às Providências. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001772-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 
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de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001754-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

VERA LUCIA GOMES DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO CEBALHO (RÉU)

RAFAEL SEBASTIAO DE CAMPOS CEBALHO (RÉU)

CARMEN LUCIA CAMPOS CEBALHO (RÉU)

LEUDETE DA SILVA SEBALHO (RÉU)

LOURDESDE CAMPOS CEBALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 19 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176555 Nr: 186-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SARITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, intimo as partes Embargante e 

Embargada, por seus advogados legalmente constituído, da audiência de 

Conciliação designada para o dia 25 de junho de 2018 ás 16:30hs, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183948 Nr: 4620-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingá Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Henrique Scheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 prazo de 10 (dez) dias. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163010 Nr: 300-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIRO ANSELMO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Código n. 163010

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos quanto aos 

valores depositados às fls. 67/68, bem como para requerer o que 

entender de direito visando o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de 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, 17 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58611 Nr: 4922-79.2006.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: OSMAR MIGUEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES, BRASIL TELECOM S/A - FILIAL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A MT

 Código n. 58611

DECISÃO

1 – Em análise verifica-se que o autor foi devidamente intimado, conforme 

o r. despacho de fls. 237, para juntar aos autos procuração por 

instrumento público, todavia na manifestação de fls. 239/241, o autor 

colaciona uma declaração autorizando o causídico a receber valores e 

bem como apresenta um novo documento de identificação.

 Isto posto, tendo em vista os poderes especiais outorgados no 

instrumento de procuração encartado às fls. 15, e com fulcro no artigo 

105 do CPC c/c item 2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de fls. 

231 e, por conseguinte, autoriza a expedição de alvará do valor 

depositado às fls. 223 em nome do causídico.

2 – INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação, na forma do item 

2.13.3.3 da CNGC .

3 – Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o 

que entender de direito para o andamento do feito.

4 – Caso nada requeiram, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixa de estilo.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99857 Nr: 4945-83.2010.811.0006

 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: JOSÉ ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA CENTER MOTOS LTDA (SOTECO 

CENTER MOTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA FAQUINI GASTARDELO 

BUENO - OAB:9.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Código n. 99857

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 150/156, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como 

exequente Jose Antonio, e como executado Correa Center Motos Ltda.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

4 – Após, 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, 17 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000335-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TICONA CHARUPA (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:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000335-11.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 6.045,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SANDRA TICONA 

CHARUPA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS 1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no 

instrumento de procuração de id. 4624248 e com fulcro no artigo 105 do 

CPC c/c o art. 450 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido e, por 

conseguinte, autoriza a expedição de alvará em nome da parte autora ou 

do causídico. 2 – Todavia, INDEFERE o pedido de id. 12336518 no que 

concerne à expedição de alvará em nome da genitora do patrono, por ser 

pessoa estranha à presente lide. 3 – INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, apresentar conta bancária da própria parte autora ou do 

advogado constituído nos autos, para a respectiva expedição de alvará. 4 

– Apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado 

nos autos (id. 12162098). 5 – Caso tenha sido indicada conta bancária do 

patrono da parte, INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer 

meio de comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação na forma 

do art. 450, § 3º, da CNGC. 6 – Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias. 7 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 18 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004735-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDALINO SAUCEDO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004735-68.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 55.663,40; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: RÉU: IDALINO 

SAUCEDO 1 – Considerando que o autor não comprovou ter esgotado os 

meios extrajudiciais de localizar o endereço do réu, INDEFERE-SE o pedido 

de consulta aos sistemas em busca de endereço na forma solicitada no id. 

12484037. Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação 

a tais pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração 

pela parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada. Deve, inclusive, a parte 

demonstrar suas diligências em busca das informações – que são de seu 

único e exclusivo interesse – como, por exemplo, buscas em cartórios 

extrajudiciais, cadastros de lojistas, sistemas informatizados, entre outras 

formas. A citação pessoal é regra, enquanto que a ficta somente será 

possível quando esgotados os meios razoáveis de localização da parte. 2 

– INTIME-SE o autor para diligenciar na busca do endereço do réu a fim de 

proceder a sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

reputar-se não interrompida a prescrição, conforme o art. 240, §2º do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo da extinção do processo sem a 

resolução do mérito. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 18 de abril de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001669-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 87 de 810



(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA AGUILAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de embargos de declaração 

opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, atacando a 

sentença de ID n. 11813785, sob o argumento de que a referida decisão 

apresenta omissão, nos termos do art. 1.022, inciso I do CPC. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se. Decide-se. Os embargos foram opostos 

tempestivamente. No caso dos autos, este Juízo entende que razão não 

assiste ao recorrente, isso porque não há qualquer omissão, obscuridade 

ou contradição na sentença em análise, que deve ser compreendida entre 

a fundamentação exarada e o comando lançado. Em realidade, pretende o 

recorrente com a interposição deste recurso realizar a rediscussão da 

lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade 

esta inviável no instrumento utilizado. No mesmo sentido, segue o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de 

haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não 

pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir 

quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente debatida no 

acórdão embargado. (Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. 

Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital) Logo, por pretender a 

embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida decisão 

utilizando instrumento adequado. Ante o exposto, este Juízo NÃO 

CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a decisão 

atacada ser mantida em sua integralidade. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 19 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001593-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA KARLA JORGE DE MOURA (EMBARGANTE)

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ESC AGR FED DE CACERES MT 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO)

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR SCHMIDT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Inicialmente, cumpre analisar o efeito sob o 

qual os embargos do devedor devem ser recebidos, sendo certo que a 

regra passou a ser o recebimento sem efeito suspensivo, consoante o art. 

919 do Código de Processo Civil[1]. Por outra via, o parágrafo 1º do 

referido dispositivo[2] permite, excepcionalmente, o recebimento dos 

embargos com efeito suspensivo, quando pleiteado pelo embargante e 

preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. No caso exame, verifica-se ausente a garantia da dívida 

consubstanciada em penhora, depósito ou caução suficiente, razão pela 

qual deve a análise da demanda ser realizada sem a suspensão do 

processo executivo. 1 – Ante o exposto, este Juízo RECEBE os embargos 

opostos pela parte devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no 

art. 919, §1º 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 – 

PROMOVA-SE a associação deste processo ao feito executivo (PJE n. 

1004507-93.2017.8.11.0021). 4 – Após, venha o processo CONCLUSO. 5 

– CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 919. Os embargos à execução não terão 

efeito suspensivo. [2] § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007199-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL DE AMORIM BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

regramento editado após a Constituição Federal de 1988 denominada de 

Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias 

jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) 

e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Em acréscimo, 

preleciona o CPC: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode 

ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro 

de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Por fim, mostra-se incabível a concessão de tutela 

quando se verificar o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme o art. 300, §3º do CPC. Antes de analisar o pleito de exibição 

documental, verifica-se que o objeto litigioso deverá ser analisado sob a 

ótica do Código de Defesa do Consumidor. Feitas estas considerações, o 

autor pugnou pela inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII da Lei n. 8.078/90. No caso em tela, em sede de cognição 

sumária verifica-se que a tutela de urgência de natureza cautelar merece 

acolhimento por este Juízo, tendo em vista a probabilidade do direito e de 

perigo de dano. Do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, 

extrai-se haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, 

porquanto a parte requerente juntou ao processo comprovante da prévia 

solicitação ao banco réu da documentação pretendida. Quanto ao perigo 

de dano, reputa-se que a parte autora também demonstrou esse requisito, 

pois a manutenção da omissão poderá ocasionar-lhe prejuízos ao 

sustento próprio visto que já ostenta outros empréstimos válidos para 

pagar, diminuindo-lhe o poder de compra e comprometendo sua 

subsistência, o que indica a urgência na tutela pretendida. Dessa forma, 

verifica-se que a parte autora preencheu os requisitos indissociáveis do 

art. 300 do CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito reclamado e 

o perigo de dano, razão pela qual deve a medida ser indeferida. 1 – Forte 

nos fundamentos antes expostos e com lastro nos artigos 300 e 301 do 

Código de Processo Civil, DEFERE-SE o pedido de exibição documental, 

nos termos do art. 396 e art. 397 do CPC, a fim de que o réu apresente os 

respectivos documentos ou apresente resposta no prazo de 05 (cinco) 

dias após a sua citação/intimação, nos termos do art. 398 do Código de 

Processo Civil. Saliente-se que a recusa de sua exibição será avaliada por 

este Juízo, podendo ser aplicado o efeito disposto no art. 400 do CPC. 2 – 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 
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determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 8 – Após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtido ou não o competente acordo que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado, CONCLUSO para os fins do artigo 

347 do Código de Processo Civil. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 19 de abril 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006029-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA VIANA PINTO DE SOUZA (DEPRECADO)

SOUZA & VIANA CAR LTDA - ME (DEPRECADO)

ALVARO PEREIRA DE SOUZA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça (ID 12024223), promovendo 

o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 18 

de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005225-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE LIMA CARVALHO (RÉU)

 

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 

de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 19 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RETIRAR DOCUMENTO NA ESCRIVANIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, compareça nesta escrivania, para 

realizar a retirada da Certidão de Nascimento do Sr. EDIMAR ESPINOSA 

RODRIGUES ORTEGA, devidamente retificada/alterada pelo 2º Serviço 

Notarial e Registral da comarca de Cáceres/MT, no termos da decisão 

retro expedida por este r. Juízo. Cáceres/MT, 19 de abril de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003436-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA CRIADO OAB - MT0015325A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RETIRAR DOCUMENTO NA ESCRIVANIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, compareça nesta escrivania, para 

realizar a retirada da CERTIDÃO DE CASAMENTO de DAVID FERREIRA DE 

CARVALHO e MARIA MOREIRA, devidamente retificada pelo Segundo 

Serviço Notarial e Registral - Cáceres/MT, nos termos da sentença retro 

exarada por este r. Juízo. Cáceres/MT, 19 de abril de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002065-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BEIT CACERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGNO ALEX VELASQUEZ MARTINEZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 10 dias, efetue o 

recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, conforme cálculo 

acostado ao feito (ID 12800724), sob pena da adoção das providências 

prevista nos Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. 

Cáceres/MT, 19 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004739-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para apresentação de 

contestação pela parte requerida BANCO ITAU BMG - S/A.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001935-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO LEITE (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERLLAN CAVALCANTE LEAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Para ciência acerca do Ofício n. 74/2018 retro expedido.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003815-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORGES DA SILVA OAB - PR58647 (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003815-94.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 18.175,65; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: RAMON RAMSES YUCATAN OLIVEIRA Vistos, etc. 

Cumprindo com o consignado na sentença de id. 11542845 e atendendo 

ao pedido da parte autora, procedo com a baixa da restrição judicial 

lançada por este Juízo sobre o veículo em questão. No mais, intime-se o 

requerido, por meio de seu advogado, para que informe a conta para 

levantamento do valor depositado com o propósito de purgação da mora. 

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, novamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 19 de abril de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002637-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO STEFANI ROCHA (REQUERIDO)

P. STEFANI DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 19 

de abril de 2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003492-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDINALVA MUNIZ NOBREGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 19 

de abril de 2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001769-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSELITE DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

JAIME MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN SOUZA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

OUTROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001769-98.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 2.189.327,28; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[Citação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAIME 

MARTINS DA SILVA, DEUSELITE DA SILVA MARTINS Parte Ré: 

REQUERIDO: SILVAN SOUZA DE ALMEIDA, OUTROS Vistos etc. 

Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres/MT, 18 de Abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001780-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001780-30.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[Intimação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MATEUS ASSUNCAO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie 

comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com 

as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 

19 de Abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003363-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 19 

de abril de 2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária
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Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001793-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ANGELICA MENDES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

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

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001793-29.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO 

OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Retificação de Nome]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIA ANGELICA 

MENDES BEZERRA Parte Ré: Defiro a gratuidade da justiça. Oficie ao 

Instituto Nacional e Estadual de Identificação e Cartório Distribuidor desta 

comarca requisitando certidão de antecedentes criminais em nome da 

Autora, no prazo de dez dias. Com a juntada das respostas, ao Ministério 

Público. Após, retorne concluso para sentença. Caceres, 19 de abril de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002491-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DE MORAES (AUTOR)

GILDA GOMES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SALEK RUIZ OAB - RJ94228 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE APRESENTAR 

MEMORIAIS Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

apresentem memoriais. Cáceres/MT, 19 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000285-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LAUDELINA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTESTAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte requerida, na pessoa de seu Advogado, com o fito de 

que, no prazo legal, apresente contestação. Cáceres/MT, 19 de abril de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001800-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Vistos, etc... Ficam as partes intimadas para 

apresentarem as alegações finais no prazo de 15 dias. Após retorne 

concluso. Ricardo Alexandre Riccieli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002446-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON ALEX RODRIGUES GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

mandado de penhora e avaliação, a ser oportunamente expedido. 

Cáceres-MT, 19 de abril de 2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000761-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU OAB - MT20720/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI BECKER - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 19 

de abril de 2018. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 136001 Nr: 5156-85.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUSADA SANTONY LTDA ME, GABRIELA 

PALANCA EUZEBIO, ELIO MASSASHI YUMAUCHI, CLELIA PALANCA 

EUZEBIO, ROBERTO EUZÉBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, em 5 

(cinco) dias, retirar o edital para publicação, devendo a mesma comprovar 

a publicação do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 59372 Nr: 5660-67.2006.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA COSTA SALES, LUIZ MARQUES GARCIA, 

GESSI SILVA GARCIA, TEREZA GARCIA ARAÚJO, MANOEL SATURNINO 

ALVES DA CUNHA FILHO, JOSÉ DA SILVA ARAUJO, SONIA GARCIA 

CUNHA, MANOEL EUFRÁZIO GARCIA, ESPOLIO DE LAURA GARCIA 

SALES, ESPÓLIO DE ANA GARCIA MACEDO, ESPÓLIO DE ADELINA 

MACIEL GARCIA, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MARQUES GARCIA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE OLIVEIRA, EZEQUIAS DIONIZIO 

PEDROSO, AURINO DA SILVA CASTRO, MARLI DIONIZIO PEDROSO, 

LÁZARO, LAZINHO, LOURIVAL JOSÉ DE ARRUDA, ADELAIDE RIBERIRO 

CEBALHO, CLEUZA VIEIRA DE SOUZA, CLEIDE VIEIRA DA SILVA, 

BENEDITO FERREIRA, KATIA M. FERREIRA, GERALDO INÁCIO DA SILVA, 

EDSON F. LEITE, JEFERSON DO N. CINTRA, JOSÉ G. DE ANDRADE, 

KLEBER M. DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO C. ALMEIDA, PAULO DA 

CONCEIÇÃO SOUZA, CICERO D. DE CAMPOS, RONIDO J. NASCIMENTO, 

RENIL FERREIRA DE OLIVEIRA, GONÇALO F. DE OLIVEIRA, JOSÉ BATISTA 

DA SILVA, JOSÉ FERREIRA, SELMA A. DA SILVA, LUZIA DE S. FERREIRA, 

MANOEL EDUARDO SOARES, IZABEL ARROJO, MANOEL M. ORTIZ, 

GLORETE APARECIDA FERREIRA, CLEONICE FIRMINA DE JESUS, DJALMA 

FIRMINO DE JESUS, IVANILDO ALVES DOS SANTOS, JACKELINE 

FERNANDA DA SILVA, RAFAELLY DE MIRANDA VIANA, MARCONDES 

GONÇALVES MENDES, JULIANO GOMES DOS SANTOS, JENISSON 

HANSEN JUVENAL, ROOSEVELT DA SILVA, JOSÉ DE S. RAMOS, DENIZA 

TORRES CARNEIRO, RICARDO SALVATERRA, CARMELITA DA SILVA, 

JOELSON CARDOZO AGUILHERA, EDILEUZA GUEDIS DOS SANTOS, 

LOURIVAL VIANA LOPES, JOVANICE M. DE MIRANDA, RASALI DIONÍZIO 

VIEIRA, MARIO MARCIO V. DA SILVA, SEBASTIÃO SURUBI DA SILVA, 

BENEDITA V. DE OLIVEIRA, CARMELITA BORGES, MIGUEL MARCIO V. DA 

SILVA, ROSIMAR DA SILVA, ZEUMANA DA COSTA VIANA, ANTONIO 

JOSÉ S. FRANCISCO DE SOUZA, NATALINO OLIMPIO DE OLIVEIRA, 

CLAUDINEI DA SILVA, MARIA DE F. FERREIRA, GUSTAVO DA SILVA, 

NILZO RODRIGUES, AURINO DA SILVA CASTRO, ADÃO MARLON DE 

CARVALHO, GIVALDO CÂNDIDO DA SILVA, JOSÉ CLAUMIR DE SOUZA, 

REGINALDO LUIZ DE SOUZA, ADILSON DA COSTA VIANA, EDNEIA 

MORAES FERREIRA, CLEUZA VIEIRA DE SOUZA, JUCILENE CEBALHO DE 

FARIA, NILDA DOS SANTOS, RAFAEL DE MIRANDA VIANA, MARIA 

CONCEIÇÃO SOUZA MORAES, MATEUS SOARES DE ANDRADE, VALDECI 

D. DA SILVA, NIVALCIR OLIVEIRA DUARTE, SEBASTIÃO SANTANA DE 

OLIVEIRA, ELAINE FERNANDA M. MAMORÉ, JEFERSON DE SOUZA, OZIAS 

SOARES DE ANDRADE, MARCOS LOURENÇO DO AMARAL, MIRIAN 

FONTES, SENI PEREIRA DA SILVA NOGUEIRA, ABEGAIL KEILA, JURANDIR 

AGUIAR, IRENE LEITE, EDSON DA FONSECA, RIDO ALVES DA SILVA, 

ELISETE COSTA VIANA, VALDEMAR RIBEIRO, SEBASTIÃO CLARO DE 

SOUZA, LUIZ TAPANAXÉ, ANTONIA FERNANDA A.MOTA, ILMO 

RAMOLHO DA SILVA, MARIA OLIVEIRA DA SILVA, JORGE LUIZ EUZEBIO, 

JOVANICE M. MIRANDA, EUZINETE DA SILVA CRUZ SANTANA, ANTONIO 

MARCOS VIEIRA DE SOUZA, LOURIVAL J. ARRUDA, WILSON R. DA 

SILVA, LUCILENE BARBOSA, GILMAR DE SOUZA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT, 

SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, KLEBER SOUZA 

SILVA - OAB:8002 MT, MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTERO - 

OAB:11.036, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12079

 Homologo por sentença o acordo de fls. 928/930 para que produza seus 

jurídicos efeitos.

Aguarde-se a realização da audiência de instrução agendada às fls. 923.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150892 Nr: 9694-75.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR-JEROS CONTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Renovo a intimação do autor para que promova o regular andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, notadamente apontando nos autos 

que deu regular impulsionamento na carta precatória expedida com a 

finalidade de busca e apreensão do bem objeto desta ação.

Para tanto, anoto o prazo de 10 dez dias consignando a advertência de 

que a inércia resultará na extinção do processo sem resolução de mérito.

 Decorrido o prazo retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 197447 Nr: 1945-65.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CLAUDINO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS DE ARRUDA, EVANIL 

DA COSTA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO CUNHA - OAB:14008, 

WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca da solicitação do perito acostada às 

fls.166.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 12401 Nr: 2003-30.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RENATA DA ROSA REDEZ, FLAVIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NESTOR JOSÉ DA SILVA FILHO, 

FERNANDA GRASSANI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, ATILA SILVA GATTASS - OAB:2308/MT, JOSÉ RENATO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, LUIS CARNEIRO JUNIOR - OAB:12382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 Defiro a dilação do prazo solicitado pela parte Exequente às fls. 743.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 130815 Nr: 9494-39.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SUEDI OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando a manifestação retro, bem como a data em que a mesma foi 

proferida (08 de Março de 2018), aliada a data em que este despacho está 

sendo proferido, acolho parcialmente o pedido de dilação para conceder o 

prazo de 15 dias à autora a fim de que no período indique bens à penhora.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135550 Nr: 4649-27.2011.811.0006

 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: LUCIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

20116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA DA SILVA 

PIENTA - OAB:22030-O-MT, ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE 

ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84.400 MG, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17.513 MT

 Vistos etc.

 Nos termos do art. 1.023, §2° do Código de Processo Civil, intimo a parte 

Embargada (requeridos) para que manifestem em relação aos Embargos 

de Declaração opostos pelo Embargante (autor). Para tanto, fica anotado o 

prazo de cinco dias.

Decorrido o prazo, retorne concluso.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 139250 Nr: 8833-26.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BV 

FINANCEIRA em face de FRANCISCO SILVA NETO, já devidamente 

qualificados.

 Compulsando os autos, verifica-se que o autor mesmo intimado por duas 

vezes para impulsionar o feito quedou-se inerte (fls. 59 e 61).

 Deste modo há desídia da parte autora tendo em vista que deixou de 

promover os atos e diligências necessárias para impulsionar o andamento 

do feito.

Com efeito, o processo encontra-se parado há mais de 30 (trinta) dias, por 

omissão da parte autora, sendo, portanto, medida imperativa a sua 

extinção.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Publique-se.

Intime-se.

Custas já recolhidas.

 Com o trânsito em julgado, será promovida a baixa do registro averbado 

no sistema RENAJUD às fls. 34 e após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 165243 Nr: 2320-37.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PRESENCIAL RODOVIÁRIOS 

DE FRIGORIFICADOS LTDA

 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:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento das informações contida nos ofícios de fls.120 e fls.133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 156048 Nr: 3649-21.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMULA CAR CENTER COMERCIO DE PEÇAS 

E MECANICA LTDA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, em 5 

(cinco) dias, retirar o edital para publicação, devendo a mesma comprovar 

a publicação do mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 698 Nr: 294-96.1996.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA DE SOUZA GATTASS, LEILA 

VALDERES SOUZA GATTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yago Gattass Crepaldi - 

OAB:21108

 Defiro o pedido de vistas solicitado às fls. 452.

Providencie a retificação da representação processual nos registros, 

intime-se e após o decurso do prazo solicitado, retorne concluso para 

análise dos pedidos pendentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193110 Nr: 10224-74.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.T. DA SILVA EPP, CLEDINEI TUBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Vistos etc.

 Considerando que a devedora efetuou o depósito voluntário do valor que 

entende suficiente para o adimplemento da dívida no dia 08/03/2018 (fls. 

264/265) em data anterior ao pedido de cumprimento de sentença (fls. 

260/262, dia 15/03/2018), hei por bem intimar o credor para que manifeste 

a respeito no prazo de cinco dias, na forma do art. 526, §1° do Código de 

Processo Civil.

Em todo o caso, desde já o Juízo colaciona aos autos o cálculo que segue 

em anexo, segundo o qual, adotando os parâmetros da sentença, 

apura-se que na data em que a parte devedora efetuou o depósito 

voluntário a dívida atualizada importava no valor de R$39.316,13.

 Ademais, verificando os cálculos juntados pelo credor observa-se nas 

fls. 263 que o mesmo fez incidir sobre a dívida juros moratórios desde a 

data do evento danoso, enquanto que a sentença assentou que os juros 

deveriam incidir a partir da citação, e apenas a correção monetária deveria 

incidir desde a data do evento danoso. Logo, apura-se equivoco no 

cálculo apresentado pelo credor para fins de cumprimento de sentença.

 Com efeito, deverá o credor manifestar-se no prazo anotado (5 dias) 

ocasião em que concordando com o cálculo apresentado pelo Juízo em 

anexo, deverá ainda apresentar informações bancárias para a expedição 

do alvará, porquanto os valores depositados pela parte devedora já são 

suficientes para a quitação da dívida segundo os dados contidos no 

cálculo em anexo.

 Caso discorde do cálculo apresentado e repute insuficiente o depósito já 

realizado pela parte ré deverá então, no mesmo prazo (5 dias) apresentar 

as razões de sua irresignação para nova deliberação do Juízo sobre a 

qual poderá insurgir-se por meio de recurso.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163334 Nr: 627-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE ARAÚJO E ARAÚJO LTDA, 

WAGNER CARLOS DE ARAUJO, WILLIAN PAULO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Antes de analisar o pedido de fls. 312 deverá a parte Credora esclarecer 

quanto o interesse na expedição de certidão para fins de protesto e/ou 

anotar a existência da dívida nos registros do Serasa (fls. 300), no prazo 

de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 56854 Nr: 3326-60.2006.811.0006

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11.243, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO a anotação da presente execução junto ao SERASA 

(art. 782, §3° do CPC). Para tanto, expeça-se ofício instruindo-o com a 

cópia da petição inicial.

Não obstante, antes de apreciar o requerimento de suspensão da 

execução, anoto o prazo de quinze dias para que o exequente se 

posicione em relação a informação encontrada de imóvel adquirido pelo 

devedor cuja importância declarada é de R$220.000,00 (fls. 251).

A manifestação do credor sobre tal ponto é necessária, pois a princípio a 

localização daquele bem imóvel está em dissonância do pedido de 

suspensão do processo pela não localização de bens penhoráveis (fls. 

259).

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 27243 Nr: 2649-35.2003.811.0006

 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): ESPÓLIO DE ROBERTO PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO a suspensão da execução na forma do art. 921, III do Código de 

Processo Civil.

 Concomitante, torno sem efeito a penhora realizada nas fls. 549 devendo 

a Secretaria da Vara diligenciar e apurar se houve o cumprimento do item 

"1" do despacho de fls. 565. Caso positivo, oficie-se ao cartório de 

registro de imóveis solicitando a baixa das averbações oriundas deste 

feito sobre os imóveis indicados no mandado de fls. 555.

Após, arquive-se provisoriamente o processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150228 Nr: 8961-12.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE MIRIELLE PIOVESAN MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Deverá o autor, tomando conhecimento da certidão expedida nas fls. 133 

informar se insiste na diligência no endereço informado às fls. 127. Para 

tanto, anoto o prazo de cinco dias.

Decorrendo o prazo sem manifestação do autor leve a efeito a citação no 

endereço informado, notadamente por já ter sido recolhido o valor alusivo 

a diligência (fls. 130/131).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160858 Nr: 8675-97.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Vistos etc.

 HOMOLOGO o pedido de desistência formulado nas fls. 121 para que 

sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO na forma do art. 485, VIII 

c.c art. 318 parágrafo único do Código de Processo Civil.

fFica automaticamente liberada a penhora .

P. R. I.

 Custas já recolhidas.

 Arquive-se independente de trânsito em julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163815 Nr: 1062-89.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULSIDIO RAMOS MOURA, MARIA ELIETE MARQUES 

RAMOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CARLOS NAHAS, ROBERTO CARLOS 

NAHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RAFAELA ROSA RAMOS 

MOURA - OAB:16529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982

 Vistos etc.

 Antes de deliberar, intime a parte autora para manifestar acerca do 

requerimento formulado pela parte contrária às fls. 481/484.

 Para tanto, anoto o prazo de 10 dias.

 Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170430 Nr: 6592-74.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GISLAINE DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIERIA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos etc.

 Neste ato realizei a expedição de ALVARÁ para liberação dos honorários 

ao perito, conforme dados bancários informados às fls. 135/136.

Na forma do art. 364, §2° do CPC, intimo as partes para que no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias apresentem suas razões finais escritas, 

ficando estabelecido que o prazo inicial será em favor do autor e 

posteriormente aos requeridos - para estes o prazo fica estabelecido em 

dobro em razão do disposto no art. 229 do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, retorne concluso para a sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168828 Nr: 5290-10.2014.811.0006

 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: ANDERSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS - 

OAB:16559, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Aguarde manifestação da parte interessada por mais cinco dias.

Acaso nada seja requerido, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162955 Nr: 248-77.2014.811.0006

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO BARBOSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMA-GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, GM - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA sob o argumento de obscuridade na 

sentença. Segundo a EMBARGANTE no tocante a obrigação de fazer não 

foi fixado prazo para cumprimento de modo que requereu fosse concedido 

o prazo de 30 dias para cumprimento com termo inicial a partir do trânsito 

em julgado. ... De fato, há omissão no item “b” do dispositivo da sentença, 

eis que foi proferido comando consistente na obrigação de fazer às 

requeridas, sem que tenha sido anotado prazo para tanto. Senão, vejamos 

o trecho objeto dos aclaratórios: ... Com efeito, deve-se reconhecer a 

omissão no tocante a ausência de prazo para cumprimento do item em 

destaque. Por outro lado, no tocante a pretensão de que o termo inicial 

para cumprimento da obrigação de fazer seja a partir do trânsito em 

julgado, tal questão decorre de efeito suspensivo em caso de recurso de 

apelação (art. 1.012/CPC). Como o EMBARGANTE já expôs sua pretensão 

recursal nos autos às fls. 639/643 o ponto está superado pelo efeito 

suspensivo operado pelo recurso de apelação. Assim sendo, os 

Embargos de declaração interpostos deverão ser parcialmente acolhidos, 

apenas e tão somente para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento da obrigação de fazer. ... Ante o exposto, nos termos 1.022 

do Código de Processo Civil, acolho parcialmente os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO para o fim de anotar o prazo de 30 (trinta) dias para que as 

requeridas cumpram o disposto no item “b” do dispositivo da sentença que 

impõe obrigação de fazer em favor do autor. Intimem-se as partes quanto 

a presente decisão de modo que flua o prazo recursal (art. 1.026 do CPC). 

Nos termos do art. 1.024, §4° do Código de Processo Civil, poderão as 

partes que já interpuseram recurso de apelação, complementar as suas 

razões no prazo de 15 dias. Findo o prazo, intimem-se os apelados para 

que ofertem as contrarrazões também no prazo de 15 dias (art. 1.010, §1° 

do CPC). Esgotadas as providências acima, remetam-se os autos à 

Segunda instância para a apreciação dos recursos interpostos. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162065 Nr: 9866-80.2013.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO MARTINS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO DAYCOVAL 

S/A, BANCO BANRISUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUDI ESPINELA - 

OAB:198153-SP, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB: 

13.431-B MT, MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS - 

OAB:198088-, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos etc.

 Considerando que em sede de Apelação foi reconhecida a ausência de 

interesse de agir e via de consequência declarada extinta a ação não há 

mais objeto a justificar o andamento do feito.

 No mais, considerando que foi invertido o ônus de sucumbência e que o 

autor é beneficiário da justiça gratuita declaro suspensa a exigibilidade 

das custas e verbas de sucumbência nos termos do art. 98, §3° do Código 

de Processo Civil.

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 2320-86.2004.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO LUIZ DA SILVA, DOMINGOS 

SEVERO DOS SANTOS, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, JOSÉ CECILIO 

SONAQUE, FELISBERTO CEBALHO POUSO, DROGARIA RODOVIÁRIA, 

LIVRARIA LILIANA LTDA, DROGARIA RENATA, ODONTO EQUIPE, MARIA 

MARIA, A NOVA FEIRA, CONFECÇÕES ELE E ELA., GULLAS, DIFERENT, 

CASA SÃO PAULO LTDA, DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PALÁCIO DAS TINTAS E 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CEGONHA CONFECÇÕES LTDA, 

LÁQUA DI FIORI, ALENCAR BICICLETAS, O BOTICÁRIO, CONFECÇÃO 

ABC, AUTO ELÉTRICA MARISTA, LA VIOLETERA, AUTO ELÉTRICA 

SAMURAI, REGATA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CLINICA DE LHOS DR. 

MASSATO NAKAHARA, JÔ PRESENTES, O PESCADO, CRIATIVA MODAS, 

AUTO POSTO CARRETÃO LTDA., JOÃO COSTALDI, JUBA 

SUPERMERCADOS LTDA, ESTEVÃO FRANCISCO DE ARRUDA, MUNICÍPIO 

DE CÁCERES-MT, LUIZ NUNES DE ALCÂNTARA, SERGIO FELIX LADEIA, 

JOSÉ LUIZ LUCATELLI, SUPERMERCADO MIURA, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, SOCORRITO, FARMACEL, DANILO SORVETES, FARMÁCIA 

NATUREZA, LABORATÓRIO DR. MOTA, CÁCERES TUR, HELOISA MIURA, 

MERCADO MARTINS, SUPERMERCADO DUALDO, SUPERMERCADO BOM 

PESO, MERCEARIA CRUZ, ILMA, JOÃO BATISTA AMARO, JOSÉ 

HENRIQUE DE BARROS, MARCIO RAMÃO CANDIDO SILVA, ANTONIO DA 

SILVA, ARNALDO ALFREDO RAMOS, SANDOVAL ALMEIDA CAMILO, 

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, FÁTIMA EVANILDA 

PEREIRA, DROGAMIL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

HENRIQUE PINTO VIEIRA, SAUL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4.210/MT, FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - 

OAB:6463/MT, LEONARDO DE LIMA NAVES - OAB:91.166/MG, LUIZ 

MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060, Luiz Miguel Chammi Gattas - 

OAB:, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 INTIMAÇÃO do Administrador nomeado DR CLAUDIO PALAMA DIAS, para, 

no prazo de 48 horas, proceda a devolução dos autos a fim de possibilitar 

a expedição de documentos para realização do LEILÃO ELETRÕNICO 

,agendado para o dia 05/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166011 Nr: 3062-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR SONIA DA SILVA -ME, ELENIR SONIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, efetuar o pagamento da diligência no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) a fim de possibilitar o cumprimento do mandado de 

intimação dos requeridos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184411 Nr: 4898-36.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA VIANA, S.A.S.D, CRISTINO JOSÉ DA 

SILVA, ESTEL ALVES DE JESUS DA SILVA, J.V.F.S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO ALBERTO LESCANO ROCHA, LUIZ 

ALVES MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO C. JASSNIKER 

JUNIOR - OAB:21.087, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284, ROGERIO 

DE CAMPOS - OAB:8967-B

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados , para, no prazo 

de 10 (dez)dias, manifestarem acerca das informações contida na carta 

precatória .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 112085 Nr: 6271-10.2012.811.0006
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ALVES VENDRAMEL 

- OAB:23755/O, TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMASCENO - 

OAB:SP-329.670

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, manifestarem acerca do julgamento do Agravo de 

Instrumento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138889 Nr: 8424-50.2011.811.0006

 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): GILMAR PERES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13109

 Vistos etc.

 Requeira o autor o que entender pertinente, no prazo de 15 dias.

 Após, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 167689 Nr: 4422-32.2014.811.0006

 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: BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento retro.

 Expeça-se a carta de intimação com aviso de recebimento a ser enviada 

no endereço informado, anotando o prazo de cinco dias para que o 

requerido indique o paradeiro do bem, sob pena de não o fazendo incorrer 

em atentado à dignidade da justiça cujo ato está sujeito a multa.

 Decorrido o prazo, intime-se o credor para manifestação em cinco dias.

 Após, retorne concluso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 186754 Nr: 6222-61.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:287251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência redesignada para a oitiva da testemunha 

arrolada pela parte requerida, a realizar-se na comarca de 

Rondonópolis/Mt , em 27/06/2018 às 16:30hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135243 Nr: 4287-25.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO COMERCIO DE ALEVINOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - 

OAB:209.974/SP, REJIANE BARBOSA PRADO DE OLIVEIRA - 

OAB:195857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que o requerimento de suspensão do processo data o dia 

15 de Fevereiro de 2018 e que a partir de então já transcorreram os 

pretensos 30 dias de suspensão do processo, intimo o autor credor para 

que no prazo de 15 dias manifeste e requeira o que entender pertinente no 

processo.

Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 37410 Nr: 2947-90.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAIALA METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o prazo de suspensão solicitado na manifestação retro.

Decorrido o prazo, intime-se o credor para manifestar e requerer o que 

entender pertinente em cinco dias - notadamente para informar se houve a 

composição/quitação da dívida.

 Após, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142107 Nr: 11886-15.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODAS RIO CENTER LTDA-ME, ORLANDO 

WALDOMIRO DAN JUNIOR, SENHORINHA SUELI DE LARA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 No tocante a manifestação de fls. 153, delibero nos seguintes termos:

Na forma do art. 782, §3° do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

expedição de ofício ao SERASA/SPC requisitando seja procedida a 

anotação da dívida objeto desta execução nos seus cadastros de 

inadimplência;

Determino o cancelamento da penhora levada à efeito nas fls. 74/76. Como 

não há nos autos a demonstração de averbação da penhora mostra-se 

desnecessário a expedição de ofício para a respectiva baixa;

Determino ainda a intimação pessoal dos executados para que no prazo 

de 15 dias indiquem bens passíveis de penhora para fins de satisfazer a 

dívida executada, sob pena de em sendo caracterizada a ocultação de 

bens, restar caracterizado o atentado a dignidade da justiça sujeito a multa 

de até 20% sobre o valor da execução (art. 774, parágrafo único do CPC).

 Expeça-se o necessário.

 Decorrido o prazo para os devedores, intime-se o credor para 

manifestação no prazo de 15 dias.

 Após, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160265 Nr: 8061-92.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FERNADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH CERQUEIRA 

COSTA - OAB:13066-ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que e entender de direito, tendo em vista a 

devolução da carta precatória com a informação do oficial de justiça a 

seguir transcrita..." Não foi possivel dar cumprimento ao mandado , em 

razão de tal empresa não estar estabelecida naquele endereço, conforme 

informações colhidas junto a administração do condominio, assim sendo, 

devolvo o mandado ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195486 Nr: 741-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Henrique Scheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida 

para a comarca de Palhoça -SC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 171900 Nr: 7694-34.2014.811.0006

 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: A.C.S.M., IOLANDA ANDRÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO 

- OAB:20572-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032 MT, 

HUGO BARROS DUARTE - OAB:5373

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

informação do oficial de justiça que "Não foi possível dar cumprimento ao 

mandado , tendo em vista que o imóvel encontrava-se fechado e com 

aviso de aluga-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173520 Nr: 8872-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DUTRA ATALA ME, JOEL DUTRA ATALA, 

ELIANE DUTRA ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça que segue transcrita..." não foi possível 

localizar os imóveis indicados, pois os dados constantes não possibilitam 

a localização, pois não indica nome e número do imóvel, visto que no 

primeiro imóvel, localizado no Residencial Vila Real, não existe Avenida 

América. No segundo imóvel não indica sequer o nome da rua, sendo que 

na referida localidade, todas as ruas, hoje, são denominadas, sendo que 

para localizar o referido imóvel seria necessário diligenciar de quadra em 

quadra, o que tornaria dispendioso e inviável. Dessa forma, SOLICITO que 

a parte autora forneça o endereço completo, com referência a nome de 

rua e número do imóvel, ou, que demonstre “in loco” o endereço.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 156583 Nr: 4235-58.2013.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MODAS RIO CENTER LTDA-ME, SENHORINHA SUELI DE 

LARA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista 

que os autos foram desarquivados e encontra-se disponível para carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 157666 Nr: 5377-97.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDROM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

TRANSPORTES LTDA, CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - 

OAB:21.585 OAB/SP, JACK IZUMI OKADA - OAB:90.393 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

devolução da correspondência encaminhada para citação do requerido 

com a informação que o mesmo é desconhecido no endereço informado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001642-63.2018.8.11.0006

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:

LUCIEN SILVA GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001642-63.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 10.353,24; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: LUCIEN SILVA 

GARCIA Vistos etc. Cuida-se de BUSCA A APREENSÃO ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de LUCIEN SILVA 

GARCIA. A ação tem por objeto o financiamento para compra de veículo, 

com garantia fiduciária no valor de R$32.490,70 sendo que o veículo 

ofertado em garantia é o seguinte: VOLKSWAGEN, modelo SAVEIRO 

C.DUPLA G6 TOTALFLEX CROSS 1.6 16V MSI A/G 2P, ano 2014/2015, 

chassi 9BWJL45U4FP116919, placa QBG0390, cor PRETO e renavam nº 

1024371821. Após descrever sua causa de pedir, o autor requereu a 

busca e apreensão do bem dado em garantia, em razão do inadimplemento 

havido por ausência de pagamento das parcelas do financiamento pelo 

réu. Recebida a inicial, a liminar foi deferida (id. 12641860). Ato contínuo o 

veículo foi apreendido e o réu citado (id. 12763160 – pág. 1/2). A diligência 

foi realizada no dia 16 de Abril de 2018. Sobreveio então, nesta data, 

petição de Advogado constituído pelo réu, informando o pagamento 

integral da dívida, segundo os valores informados na inicial (id. 12791154). 

Pois bem. No caso em análise, observo que o réu efetuou o pagamento do 

valor de R$ R$10.353,24 (Dez mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte 

e quatro centavos) realizando-o dentro do prazo de cinco dias após a 

apreensão do veículo que ocorreu no dia 16 de Abril de 2018, sendo que o 

pagamento foi efetuado no dia 18 de Abril de 2018 – id. 12791195 - Pág. 1. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 97 de 810



Pela redação dos parágrafos do artigo 3° do Dec.-Lei 911/69, dada pela 

Lei 10.931/04, concedida a liminar e executada a medida com a apreensão 

do bem alienado, o credor-fiduciário, após cinco dias da efetivação do ato, 

passará a ter a posse plena e exclusiva do bem independentemente de 

qualquer decisão judicial, podendo, inclusive, proceder aos atos de venda 

a terceiro, aplicando o preço no pagamento de seu crédito e das 

despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo que 

houver. "§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão 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." No entanto, pode o devedor - fiduciante, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da data da efetivação da busca e apreensão, 

pagar a dívida integral do débito inadimplido, tendo, por consequência, a 

restituição do bem livre de qualquer ônus. É o que preceitua o § 2° do art. 

3°: "No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus." Optando, ou não, pela purgação da mora, poderá o 

devedor-fiduciante, no prazo de 15 (quinze) dias, também contado da data 

da execução da medida, apresentar contestação: "§ 3º O devedor 

fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da 

liminar". "§ 4º A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha se utilizado da faculdade do § 2º, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição". Acerca da “purgação da mora”, 

cumpre-nos apontar que, ao contrário do que há muito já se discutiu e 

defendeu-se no sentido de que para a purgação da mora, bastaria o 

pagamento pelo devedor, das parcelas vencidas, para ver-se restituído de 

seu veículo, atualmente vigora o entendimento sedimentado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC), 

segundo o qual, para a purgação da mora e restituição do veículo, deverá 

o inadimplente proceder com o pagamento da integralidade da dívida. In 

verbis: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 

No caso em análise, observo que a parte requerida efetuou o pagamento 

integral da dívida mencionada na inicial, realizando-o dentro do prazo de 

cinco dias. Desta forma, purgada a mora hei por bem determinar a 

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO em favor do REQUERIDO, imediatamente. 

Expeça-se Mandado de Restituição. No mais, aguarde-se o decurso do 

prazo para a contestação. Havendo contestação, intime-se o autor para 

sobre ela manifestar em 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 19 

de Abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001739-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001739-63.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 12.756,01; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[Atos executórios]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE DA SILVA FERREIRA 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 analisado 

o pedido formulado na inicial. Cuida-se de pedido de BUSCA E 

APREENSÃO formulado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO em face de JOSÉ DA SILVA FERREIRA. De acordo com as 

inovações inseridas no Dec. 911/69 pela Lei 13.043/2014, passou a ser 

possível ao credor requerer em Juízo diverso da ação de Busca e 

Apreensão, o cumprimento da liminar que defere sua pretensão, caso seja 

constatado que o bem objeto da garantia esteja no local. Senão, vejamos o 

art. 3°, §12° do Dec.911/69: § 12. A parte interessada poderá requerer 

diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à 

sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da 

tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 

2014) § 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao 

juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local 

depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. (Incluído pela 

Lei nº 13.043, de 2014) Sendo assim, considerando que o requerente fez 

constar em seu requerimento a cópia da inicial e a respectiva decisão que 

deferiu a liminar nos autos de origem a diligência postulada se impõe. 

Expeça-se o Mandado de Busca e Apreensão. Realizada a diligência, 

proceda com a entrega do bem ao preposto indicado pelo autor. 

Concomitante, comunique-se o Juízo da ação originária. Ultimadas as 

providências acima, arquive-se. Cáceres/MT., 19 de Abril de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001789-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE SA PEREIRA - ADVOCACIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001789-89.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 22.371,82; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A Parte Ré: REQUERIDO: FABIO DE SA 

PEREIRA - ADVOCACIA Vistos etc. Desnecessária a tramitação do 

processo em segredo de justiça, porquanto a matéria em debate não 

encontra-se inserida nas hipóteses do art. 189 do Código de Processo 

Civil. Do mesmo modo não se deve presumir que o réu criará embaraço ao 

cumprimento da ordem judicial. Assim sendo, indefiro o pedido de segredo 

de justiça. 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 analisado o pedido de liminar. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a inicial com a 

cédula de crédito bancária com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens 

Móveis e, posteriormente, com a comprovação de mora do Requerido, 

consistente na Notificação Extrajudicial, conforme autoriza o artigo 2º, § 

2º, do Decreto-Lei 911/69. Assim, com fundamento no artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em 

nome da pessoa indicada na peça preambular, vez que nesta comarca 

inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. Cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta 

ação, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da execução da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 

2º do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 
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tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo necessário. Cáceres/MT., 19 

de Abril de 2018 Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007967-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

AO AUTOR PARA IMPUGNAR NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001731-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

IZIDORA LOPES MENDONCA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE CÁCERES, no qual se se atribui à causa a quantia de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Em que pese o alto valor atribuído à causa, 

conforme se infere dos reiterados pedidos do Ministério Público junto a 

esta Comarca, o pedido em voga não tem efeito econômico imediato e por 

esta razão não excede a quantia máxima de 60 (sessenta) salários 

mínimos, equivalendo nos dias de hoje a R$57.900,00 (cinquenta e sete mil 

e novecentos reais), o que torna este Juízo incompetente. Em outras 

palavras, não é possível atribuir-se valor à causa de forma aleatória e sem 

critérios, porquanto tal questão envolve a competência do Juízo e o 

princípio do Juiz Natural. Assim, altero o valor da causa de ofício para o 

valor máximo de alçado do Juizado Especial da Fazenda Pública. É da 

jurisprudência sobre o tema: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10382150004507001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 10/12/2015 Ementa: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INÉPCIA DA INICIAL POR ERRO NA ATRIBUIÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - 

POSSIBILIDADE - INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS E OS 

PEDIDOS - INEXISTÊNCIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - 

TEMA NÃO ABORDADO NO DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA 

INICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 

-Não há inépcia da inicial por erro na atribuição do valor da causa quando 

tal valor é aferível mediante simples cálculo aritmético, podendo ser 

alterado de ofício pelo magistrado, mormente quando tal alteração sequer 

implica na necessidade de recolhimento de custas complementares. -A 

petição inicial não é inepta quando dela se extrai os fatos e fundamentos 

da lide e apresenta pedidos com ela compatíveis. -Temas de mérito não 

podem ser utilizados para embasar o indeferimento da inicial. -Se o tema 

relativo a existência de litisconsórcio passivo necessário não foi abordado 

pelo magistrado na decisão que determinou a emenda da inicial ele não 

pode ser utilizado para fundamentar a decisão que indeferiu a inicial. -Não 

se verificando a existência de inépcia na inicial é de se dar provimento ao 

recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. 

-Recurso provido. – grifou-se. Nestes termos, 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, 17 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001731-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

IZIDORA LOPES MENDONCA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE CÁCERES, no qual se se atribui à causa a quantia de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Em que pese o alto valor atribuído à causa, 

conforme se infere dos reiterados pedidos do Ministério Público junto a 

esta Comarca, o pedido em voga não tem efeito econômico imediato e por 

esta razão não excede a quantia máxima de 60 (sessenta) salários 

mínimos, equivalendo nos dias de hoje a R$57.900,00 (cinquenta e sete mil 

e novecentos reais), o que torna este Juízo incompetente. Em outras 

palavras, não é possível atribuir-se valor à causa de forma aleatória e sem 

critérios, porquanto tal questão envolve a competência do Juízo e o 

princípio do Juiz Natural. Assim, altero o valor da causa de ofício para o 

valor máximo de alçado do Juizado Especial da Fazenda Pública. É da 

jurisprudência sobre o tema: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10382150004507001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 10/12/2015 Ementa: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INÉPCIA DA INICIAL POR ERRO NA ATRIBUIÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - 

POSSIBILIDADE - INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS E OS 

PEDIDOS - INEXISTÊNCIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - 

TEMA NÃO ABORDADO NO DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA 

INICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 

-Não há inépcia da inicial por erro na atribuição do valor da causa quando 

tal valor é aferível mediante simples cálculo aritmético, podendo ser 

alterado de ofício pelo magistrado, mormente quando tal alteração sequer 

implica na necessidade de recolhimento de custas complementares. -A 

petição inicial não é inepta quando dela se extrai os fatos e fundamentos 

da lide e apresenta pedidos com ela compatíveis. -Temas de mérito não 

podem ser utilizados para embasar o indeferimento da inicial. -Se o tema 

relativo a existência de litisconsórcio passivo necessário não foi abordado 

pelo magistrado na decisão que determinou a emenda da inicial ele não 

pode ser utilizado para fundamentar a decisão que indeferiu a inicial. -Não 

se verificando a existência de inépcia na inicial é de se dar provimento ao 

recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. 

-Recurso provido. – grifou-se. Nestes termos, 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 
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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, 17 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001731-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

IZIDORA LOPES MENDONCA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE CÁCERES, no qual se se atribui à causa a quantia de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Em que pese o alto valor atribuído à causa, 

conforme se infere dos reiterados pedidos do Ministério Público junto a 

esta Comarca, o pedido em voga não tem efeito econômico imediato e por 

esta razão não excede a quantia máxima de 60 (sessenta) salários 

mínimos, equivalendo nos dias de hoje a R$57.900,00 (cinquenta e sete mil 

e novecentos reais), o que torna este Juízo incompetente. Em outras 

palavras, não é possível atribuir-se valor à causa de forma aleatória e sem 

critérios, porquanto tal questão envolve a competência do Juízo e o 

princípio do Juiz Natural. Assim, altero o valor da causa de ofício para o 

valor máximo de alçado do Juizado Especial da Fazenda Pública. É da 

jurisprudência sobre o tema: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10382150004507001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 10/12/2015 Ementa: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INÉPCIA DA INICIAL POR ERRO NA ATRIBUIÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - 

POSSIBILIDADE - INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS E OS 

PEDIDOS - INEXISTÊNCIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - 

TEMA NÃO ABORDADO NO DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA 

INICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 

-Não há inépcia da inicial por erro na atribuição do valor da causa quando 

tal valor é aferível mediante simples cálculo aritmético, podendo ser 

alterado de ofício pelo magistrado, mormente quando tal alteração sequer 

implica na necessidade de recolhimento de custas complementares. -A 

petição inicial não é inepta quando dela se extrai os fatos e fundamentos 

da lide e apresenta pedidos com ela compatíveis. -Temas de mérito não 

podem ser utilizados para embasar o indeferimento da inicial. -Se o tema 

relativo a existência de litisconsórcio passivo necessário não foi abordado 

pelo magistrado na decisão que determinou a emenda da inicial ele não 

pode ser utilizado para fundamentar a decisão que indeferiu a inicial. -Não 

se verificando a existência de inépcia na inicial é de se dar provimento ao 

recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. 

-Recurso provido. – grifou-se. Nestes termos, 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, 17 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001652-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA OAB - 856.590.611-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOMAR MAXIMINO PEREIRA (RÉU)

 

Certifico que nesta data procedi a juntada de aviso de recebimento. 

Cáceres/MT, 14 de março de 2018. VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA 

Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179176 Nr: 1734-63.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMFDS, IPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDSCRDC, LTF, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE MARQUES 

LIBONATTI MARTINS - OAB:109.373 RJ, LUIZ MARCIO FONSECA DA 

SILVA - OAB:12.384, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750

 Vistos, etc.

a) Em tempo, indefiro a prova técnica requerida, eis que se trata de 

matéria que pode ser provada através de testemunhas e torno prejudicada 

os Embargos de Declaração;

b) Em razão da impossibilidade de comparecimento da testemunha Suellen 

Pereira, redesigno o ato para a data de 13/06/2018 às 14h00min;

c) Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154496 Nr: 1909-28.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Considerando que a data agendada anteriormente (fls.74), coincidiu com 

dia não útil (sábado), reagendo a sessão de conciliação/mediação para o 

dia 04/07/2018, às 16h30min, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias à sua efetiva realização.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 13904 Nr: 3023-56.2000.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BRAULIO SILVARES ESPINDOLA, 

BRAULIO CEZAR GONÇALVES ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, ROBERTO CARLOS FERREIRA 

MENDES - OAB:6.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, CERTIFICO que decorreu o 
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prazo de suspensão requerido às fls. 837, assim, INTIMO o polo passivo, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

manifeste-se nos autos.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 8624-52.2014.811.0006

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, JOELSON 

SANTANA RODRIGUES PEREIRA, A.T.I COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

INFORMÁTICA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - 

OAB:7.836, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 Vistos, etc.

a) Ante a ausência justificada do representante do Órgão Ministerial, 

redesigno o ato para o dia 12/06/2018 às 14h00min;

b) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154496 Nr: 1909-28.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE DE SOUZA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que o Requerido contestou TEMPESTIVAMENTE ÀS FLS. 78/83 

e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte 

Requerente, através de seu advogado para que querendo, impugne-a no 

prazo de 15 dias, bem como, no mesmo prazo, se manifeste sobre se 

considera pertinente manter a designação da audiência de conciliação, 

considerando que o Requerido manifestou expressamente acerca da 

inviabilidade dela.

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

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]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MUNICIPIO 

DE CACERES Parte Ré: RÉU: HORIZONTE ENGENHARIA LTDA - ME Vistos 

etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados por 

HORIZONTE ENGENHARIA LTDA aduzindo ter havido omissão na decisão 

que deferiu a tutela provisória almejada na inicial. É que segundo a 

EMBARGANTE o Juízo não se pronunciou quanto ao pedido formulado na 

inicial no sentido de que eventual decisão favorável tivesse seus efeitos 

também aplicados àqueles que locam espaço no terminal rodoviário e ali 

conduzem atividades comerciais. Pois bem. O Código de Processo Civil 

estabelece a possibilidade de cabimento dos Embargos de Declaração. In 

verbis: 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. Comentando o 

dispositivo legal, esclarece a doutrina de Daniel Amorim Assumpção 

Neves, que: Os incisos do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro 

espécies de vícios passíveis de correção por meio dos embargos de 

declaração: obscuridade e contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), 

omissão (art. 1.022, II, do Novo CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo 

CPC). A dúvida não faz parte dos vícios descritos pelo diploma 

processual, o que deve ser elogiado, visto que não é propriamente um 

vício da decisão, mas um estado subjetivo de incerteza de quem não 

consegue compreendê-la. Caso a incompreensão seja derivada de uma 

obscuridade ou contradição, é natural o cabimento dos embargos de 

declaração, mas em razão desses vícios, e não do estado subjetivo de 

incerteza do leitor da decisão. (NOVO CPC COMENTADO. Editora 

JUSPODIVM: 2016. Página 1.714). Conforme se nota, a finalidade dos 

Embargos de Declaração permanece a mesma no atual diploma processual 

(se comparado com o texto processual anterior), sendo certo que a 

modificação da decisão objurgada pode resultar do aludido instrumento 

processual, apenas e tão somente acaso o suprimento de qualquer dos 

vícios indicados (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) 

resulte em nova convicção acerca dos fatos. Mas não se deve admitir a 

modificação do julgado/convicção do Juízo mediante mero reexame do 

contexto fático-probatório dos autos. Dito isto, passo a análise da matéria 

ventilada à por meio dos embargos. De fato houve um ponto sobre o qual o 

Juízo não se pronunciou. Ocorre que na inicial, além do pedido de tutela de 

urgência, o MUNICÍPIO deduziu a seguinte pretensão: “Utilizando-se 

subsidiariamente da Lei nº 8.245/2001, artigo 59, § 2º postula sejam 

intimados todos quantos mantém contrato de locação com os Requeridos, 

para querendo, virem intervir na presente ação como assistentes, ficando 

cientificados, entretanto, que os efeitos da presente demanda os 

alcançarão para que desocupem o prédio, haja vista a condição de mero 

detentores. A posição do Juízo quanto ao requerimento é a que segue: De 

fato, necessário se faz a intimação das pessoas indicadas, que também 

ocupam o prédio objeto de reintegração de posse, a fim de que se sujeitem 

aos efeitos da decisão proferida por este Juízo. Deve-se consignar que 

não se cogita da necessidade processual de que referidas pessoas 

integrem a lide na condição de litisconsortes. E a razão é a seguinte: A 

ocupação do prédio por terceiros decorre de relação jurídico-contratual 

entre aqueles e a requerida Horizonte Engenharia, que por sua vez, 

possui contrato administrativo (relação jurídico-administrativa) com o 

Município de Cáceres/MT que lhe permite a exploração de serviços 

rodoviários na cidade. Todavia, como ficou assentado na decisão que 

deferiu a tutela de urgência a ré estaria extrapolando o objeto do contrato 

ao exercê-lo em local diverso do previsto. Logo, havendo o vício apontado 

que obsta a exploração do serviço rodoviário no prédio objeto de 

reintegração de posse pela requerida, por consequência, há também vício 

em todas as sublocações operadas pela requerida no mesmo local. Com 

efeito, não persistindo qualquer razão para a permanência da ré 

HORIZONTE ENGENHARIA no local objeto de reintegração, do mesmo 

modo, desaparecem as razões jurídicas que legitimam a ocupação do 

prédio pelos terceiros (comerciantes). Não obstante a conclusão do Juízo, 

nada obsta que os terceiros que venham a sofrer os efeitos da decisão e 

que contra ela pretendam insurgir-se, possam fazê-lo por meio da via 

assistencial (art. 119/CPC). Aliás, corrobora a assertiva do Juízo no 

sentido de que os sublocatários podem intervir no processo por meio da 

assistência, o disposto no art. 59, §2° da Lei 8.245/1991, que assim 

dispõe: 2º Qualquer que seja o fundamento da ação dar - se - á ciência do 

pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como 

assistentes. Portanto, não havendo razão jurídica para a formação de 

litisconsórcio (mormente por não pertencer os terceiros à relação 

jurídico-administrativa havida entre o autor e réu desta ação), mas 

admitindo-se a hipótese de seu interesse no resultado da lide, deverão os 

terceiros indicados na petição de Embargos de Declaração ser intimados 

do inteiro teor da ação, bem como da decisão que determinou a 

reintegração de posse do imóvel em favor do Município, a fim de que se 

sujeitem à decisão e deem o devido cumprimento. É como decido! Ante o 

exposto, reconheço a omissão e entrego PROVIMENTO AOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO para o fim de determinar o quanto segue: - Intimem-se 

os terceiros sublocatários indicados pelo Réu na sua petição de 

Embargos, a fim de que tomem conhecimento do inteiro teor da ação 
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(entregando-lhes cópia da inicial) e da decisão que determinou a 

reintegração de posse do imóvel em favor do MUNICÍPIO. Anote-se no 

mandado que acaso pretendam integrar a lide deverão fazê-lo por meio da 

Assistência (art. 119 do CPC e art. 59, §2° da Lei 8.245/1991). Anote-se 

no mandado que o prazo para desocupação dos terceiros findará quando 

decorrido o já estipulado para a Requerida na decisão concessiva da 

tutela Expeça-se o necessário com urgência. Cáceres/MT, 19 de Abril de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011342-17.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

NIZAM GHAZALE OAB - DF0021664A (ADVOGADO)

DANIEL GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF0020133A (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: 1007610-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT0009833S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/05/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007612-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (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)

 

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: 10/05/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007613-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (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)

 

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: 10/05/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000474-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ALVES ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (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: 10/05/2018 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: 1006103-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SABORE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/05/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004983-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o(a) Executado(a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006448-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ABRAAO VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 
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14/05/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006886-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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: 14/05/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003272-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006888-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/05/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006889-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MICHELLE CHAVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/05/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006894-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

14/05/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004252-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS OLIVEIRA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 14/05/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004354-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(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: 14/05/2018 Hora: 15:15 (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: 1004425-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MANOELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 14/05/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004448-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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WELLINGTON DE ARRUDA NOVAES CARVALHO (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)

 

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: 14/04/2018 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: 1004460-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLISTHOFFER DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/05/2018 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: 8012193-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004470-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE ARRUDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/05/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003618-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

14/05/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002047-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA INOCENCIA DE ARRUDA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

manifeste o exequente em 5 dias e requeira o que de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012075-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMO AS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS NOS 

TERMOS DO ID Nº 11457539, FICANDO CIENTE QUE, CASO QUEIRA, 

PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS 

DA INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004500-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ETHYENE ISABELE ALVES PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/05/2018 Hora: 16:45 (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: 8011957-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS APARECIDA MADALENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO AS PARTES DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS NOS 

TERMOS DO ID Nº 11458527, FICANDO CIENTE QUE, CASO QUEIRA, 

PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS 

DA INTIMAÇÃO.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002653-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO GONCALVES DE OLIVIERA (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)

 

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: 14/05/2018 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: 1002489-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BEZERRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002882-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO 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: 14/05/2018 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: 1002712-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DE FARIA 16036624808 (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: 14/05/2018 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: 1007614-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (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)

 

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: 14/05/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DIEGO ROCHA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

8010286-41.2016.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

CLAYTON DIEGO ROCHA GARCIA REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Visto etc... 

Cuida-se de embargos de declaração em que a parte embargante 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A alega que a sentença está obscura, haja vista a 

impossibilidade de identificação da responsável pela condenação. 

Conheço do recurso porquanto tempestivamente interposto. O reclamante 

promoveu a demanda contra as empresas DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A e 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. O equívoco deu-se com a 

sentença, que fez constar na parte dispositiva a condenação da segunda 

reclamada a pagar a título de danos morais à autora o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sendo que no cadastro junto ao PJE a segunda 

reclamada é a Empresa Losango Promoções de Vendas, já na síntese da 

presente demanda, mencionada na sentença, a segunda reclamada ficou 

sendo a Empresa empresas DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A. Sendo assim, a 

fim de esclarecer a obscuridade, acolho os embargos, para identificar a 

Empresa LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, como a 2ª 

reclamada e responsável pelo pagamento da condenação. Logo, 

mostra-se imperativo OPINAR pelo acolhimento dos presentes embargos 

de declaração para, identificar a 2ª reclamada, sendo a Empresa Losango 

Promoções de Vendas e responsável pelo pagamento da indenização, 

fixada na sentença, asseverando-se que o erro material não tem a 

propriedade de alterar a substância do julgado. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005827-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIELA DA SILVA FRANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005827-81.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 4.586,73; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[TÍTULOS DE CRÉDITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: D M DE SOUZA LARA 

MOVEIS E UTILIDADES - ME Parte Ré: EXECUTADO: MARIELA DA SILVA 

FRANCA Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia da 

homologação judicial do acordo pactuado. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012551-50.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEST COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAISE ZAGO REQUIA OAB - SC25578 (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012551-50.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.450,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SELMA AUXILIADORA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA, BEST COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que a requerida BEST COMERCIAL IMPORTADORA 

LTDA fora citada no dia da realização da audiência, restando desta feita 

impossível seu comparecimento. Isto posto, proceda a secretaria da vara 

com o agendamento de nova audiência de conciliação, devendo as partes 

serem intimadas da solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de abril de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012590-86.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MEMORIA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012590-86.2011.8.11.0006; Valor causa: R$ 17.919,54; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LIDIANE 

MEMORIA CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

Vistos, etc. Proceda-se a secretaria da vara com o disposto na Ordem de 

Serviço 001/2018. Cumpra-se. CÁCERES, 18 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003668-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE EDUARDA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003668-05.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 340,11; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JAQUELINE EDUARDA SOUZA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

CÁCERES, 19 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-33.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BERTOLIN ABRAHAO OAB - SP0263186A (ADVOGADO)

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO)

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010067-33.2013.8.11.0006; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESPÉCIES 

DE CONTRATOS, CONTRATOS DE CONSUMO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE CARLOS MOURA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 

Proceda-se a secretaria da vara com o cumprimento da decisão de id. 

9437282. Cumpra-se. CÁCERES, 19 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003905-39.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

IONILDA NUNES DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006106-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAIXAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/05/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003325-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LABRUNA DE SA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS 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: 10/05/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003902-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011657-11.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011657-11.2014.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[TÍTULOS DE 

CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: VICENTE 

ANDREOTTO JUNIOR Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT CUMPRA-SE integralmente a sentença de id. 

10472224. CÁCERES, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011062-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDA OLIVEIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO A ADVOGADA DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LABRUNA DE SA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUDIFITNESS DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/05/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA DIAS BARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010333-15.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WALDEMAR BRAGA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

reconhecimento de suposto erro material formulado pela parte requerente, 

alegando que a fundamentação da sentença prolatada é diversa ao objeto 

da lide. No direito processual vigente, a sentença só pode ser modificada 

pelo juízo que a proferiu somente no caso de correção de erro material ou 

em sede de embargos declaratórios, conforme dispõe o art. 494, I e II, do 

CPC. Analisando o pleito do requerente, verifica-se que o mesmo quer a 

modificação da sentença tendo em vista fundamentação diversa da 

demanda, o que leva-se a concluir que não se trata de correção advinda 

de erro material. Deveria então o causídico ter oposto embargos 

declaratórios no prazo legal, ao qual deixou transcorrer, ou interposto 

recurso inominado (deixado decorrer também o prazo para interposição). 

Isto posto, indefiro o pedido formulado. Considerando que a sentença já 

transitou em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012131-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA AIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A ADVOGADA DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006533-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON VINICIUS PINHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/05/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011050-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011648-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA FRAGUAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS APARECIDO PEREIRA EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Diante da inércia do 

Recorrente para comprovar a hipossuficiência e não procedeu o 

recolhimento do preparo, com base no disposto no § 1º, do art. 42, da LJE, 

DECLARO DESERTO o recurso juntado no ID n. 8798207 , negando-lhe 

seguimento. Nada sendo requerido, encaminhem-se os autos para o 

arquivo. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011085-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON SILVA DELUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011663-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON SANTANA DE JESUS MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Diante da inércia do 

Recorrente para comprovar a hipossuficiência e não procedeu o 

recolhimento do preparo, com base no disposto no § 1º, do art. 42, da LJE, 

DECLARO DESERTO o recurso juntado no ID n. 8038310, negando-lhe 

seguimento. Nada sendo requerido, encaminhem-se os autos para o 

arquivo. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006928-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASSIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/05/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011956-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS APARECIDA MADALENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011073-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONTEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Diante da inércia do 

Recorrente para comprovar a hipossuficiência, e o não recolhimento do 

preparo, com base no disposto no § 1º, do art. 42, da LJE, DECLARO 

DESERTO o recurso juntado no ID n. 8073281, negando-lhe seguimento. 

Nada sendo requerido, encaminhem-se os autos para o arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006929-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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: 16/05/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006930-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSMAR BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/05/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006931-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 14/05/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006932-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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: 16/05/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006934-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

14/05/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006935-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA JARDIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 16/05/2018 Hora: 15:15 (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: 1006906-95.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GIMENES SOARES (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/05/2018 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: 1006905-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO FERREIRA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADOS VIANENSE LTDA (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: 15/05/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001965-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA ORTEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011414-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRASIL TELECOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/05/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011414-33.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRASIL TELECOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 15/05/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003668-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE EDUARDA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR DO R. DESPACHO/DECISÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004520-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (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: 15/05/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002512-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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: 15/05/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002512-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/05/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010473-54.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE É DE DIREITO EM 

CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002809-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCILENE LEITE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/05/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002809-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCILENE LEITE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 15/05/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006452-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/05/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006288-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UELINTON RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/05/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006104-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ARAUJO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/05/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58690 Nr: 5010-20.2006.811.0006

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B, HERBERT DIAS - OAB:12395/MT

 Vistos, etc.

Acolho manifestação ministerial retro, defiro o prazo de 120 (cento e vinte) 

dias para que o requerido protocole em juízo o relatório técnico atualizado 

do local objeto da presente demanda.

Após, transcorrido o prazo acima, intime-se a SEMA para que proceda 

inspeção “in loco” no Cemitério São João Batista, elaborando relatório 

circunstanciado da inspeção com informações pertinentes ao caso dos 

autos, informando se foram sanadas as irregularidades presentes do 

local.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012380-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 111 de 810



PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012380-93.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 2.999,64; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS Parte Ré: 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. Decido. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Cáceres/MT, 

19 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.: 229981 Nr: 1169-94.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos etc.

 I – Cuida-se de decisão que converteu o julgamento em diligência, no 

Habeas Corpus nº 1000590-50.2018.8.11.0000, (2ª Câmara Criminal – 

Classe CNJ-307) em que figura como Impetrante Dr. SAULO FANAIA 

CASTRILLON - Defensor Público, como Paciente GABRYELLY GARCIA E 

FARIA.

II – Juntem-se aos presentes autos o oficio conforme requisitado pelo 

Excelentíssimo Desembargador Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

acompanhado das cópias eventualmente requisitadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Relator, juntando-se aos autos os comprovantes 

de envio e recebimento.

IV – No mais, aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus, trasladem-se 

as cópias necessárias aos autos competentes, caso ainda não 

trasladadas, e arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229981 Nr: 1169-94.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos etc,

I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado LUCINEI MARINHO DA SILVA, 

como incurso nas sanções nela imputadas.

II – CITE-SE o réu, nos termos do Art. 396 do indigitado “codex”, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

III – Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).

IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter 

condições de constituir advogado, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.

V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

VI – Defiro o pedido de juntada da certidão de antecedentes criminais 

extraída do sistema SIAP/TJMT.

 VII – No que tange à indiciada GABRIELLY GARCIA e FARIA, 

depreende-se dos autos que não mais persistem os motivos ensejadores 

da medida de exceção drástica, consistente na privação da liberdade da 

indiciada, ocasião em que, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de 

GABRIELLY GARCIA e FARIA, nascida aos 06/04/1990, filho de Luiz 

Antonio da Costa e Faria e Bianca Garcia de Jesus, na rua B, quadra 07, 

casa 05, residencial Vila Real, Cáceres/MT, se por outro motivo não 

estiver preso.

 SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE 

GABRIELLY GARCIA e FARIA, colocando-se a indiciada imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa, observando-se as 

disposições do Artigo 1427 e parágrafos da CNGC/MT.

Posteriormente, voltem-me conclusos para análise da representação pela 

quebra de sigilo dos dados formulado pela autoridade policial.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 212516 Nr: 1253-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE RICARDA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19.804/0

 Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial acusatória para CONDENAR a 

acusada ROSILENE RICARDA PEREIRA DE SOUZA, brasileira, natural de 

Cáceres-MT, nascida aos 08/02/1980, filha de José Ricardo Pereira e 

Ovidia Gonçalves Pereira, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 

nº 10.826/03, razão pela qual, passo a dosar a pena aplicada

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227840 Nr: 12731-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA TENORIO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:14.325/RO, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos.

Homologo o cálculo de pena de fls. 28.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto 

ao pedido de progressão e regime do reeducando.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 195032 Nr: 510-56.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LÚCIO MELO TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para:CONDENAR o réu 

FÁBIO LÚCIO DE MELO TOSTA pela prática do crime previsto no artigo 

180, caput, do Código Penal pátrio, à pena privativa de liberdade de 01 
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(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime inicial aberto. 

Estando presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da 

execução penal, visto que: Presente o primeiro requisito, qual seja, o 

objetivo, eis que a pena imposta na condenação é menor de quatro anos 

(inciso I), bem como o segundo requisito, já subjetivo, qual seja, não é 

reincidente (inciso II) e por fim, presente o terceiro requisito, também 

subjetivo, eis que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias 

indicam que essa substituição é suficiente (inciso III).

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001696-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001696-66.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 21.507,36; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EDSON FRANCA BRITO Parte Ré: 

EXECUTADO: MARCIO JOSE PINHO Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. Inicialmente, passo a análise do pedido de 

Justiça Gratuita. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a 

carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pela Declaração de Hipossuficiência (fls. 10) demonstra que a 

parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Além disso, o fato de estar representada em 

Juízo por advogado particular não impede o deferimento do pedido, pois o 

critério para a aferição é a capacidade econômica. Assim, diante dos 

documentos colacionados aos autos pela parte autora, e não havendo nos 

autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ela pode arcar com 

as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do 

próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. CITE(M)-SE o(s) 

executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no prazo, a verba 

honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) 

parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo. 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 rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. 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. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 19 de abril de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000401-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO HERDT (EXECUTADO)

ALMIRIO HERDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000401-57.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 303.108,81; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: 

EXECUTADO: LAERCIO HERDT, ALMIRIO HERDT Vistos, etc. Faculto a 

parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da 

distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 19 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000142-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000142-62.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 3.700.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ARRESTO (178)/[LIMINAR]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WELLINGTON SOARES 

DA SILVA - ME Parte Ré: REQUERIDO: JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA 

Vistos etc. Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca da 

certidão de fls. 118, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 13 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000411-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MANRIQUE TOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA DE ALMEIDA CALVO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000411-04.2018.8.11.0005; Valor 
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causa: R$ 79.958,72; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ACESSÃO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, Cobrança de Aluguéis - Sem 

despejo]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADRIANA MANRIQUE 

TOME Parte Ré: RÉU: JULIA DE ALMEIDA CALVO Vistos etc. Recebo a 

inicial e seus respectivos documentos. Inicialmente, passo a análise do 

pedido de Justiça Gratuita. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil 

admite a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pela Declaração de Hipossuficiência (fls.10) demonstra que a 

parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Além disso, o fato de estar representada em 

Juízo por advogado particular não impede o deferimento do pedido, pois o 

critério para a aferição é a capacidade econômica. Assim, diante dos 

documentos colacionados aos autos pela parte autora, e não havendo nos 

autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ela pode arcar com 

as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do 

próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem com petição 

devidamente instruída por prova escrita, conforme documento(s) 

acostado(s), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na 

inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

demandado o cumpra, ficará isento de qualquer sucumbência (custas e 

honorários) e, em consequência, a parte requerente dará como quitada a 

obrigação, todavia, no caso de não cumprimento, fixo desde já os 

honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) do valor da causa. 

Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a parte demandada poderá 

oferecer embargos, e, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Dos embargos, intime-se a parte 

embargada para responder em 15 (quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 19 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000410-19.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ROBERTO ANTUNES BARROS Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 04 de julho de 2018, às 

13:00 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 19 de abril de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000407-64.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH RODRIGUES DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

TANIA MARIA RODRIGUES NEVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

EDINEY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

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

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000407-64.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 9.466,69; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/

[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TANIA MARIA RODRIGUES NEVES DE ARRUDA, ELIETH 

RODRIGUES DOS SANTOS LIMA, EDINEY RODRIGUES DOS SANTOS Parte 

Ré: Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial ajuizado por TANIA 

MARIA RODRIGUES NEVES DE ARRUDA, ELIRTH RODRIGUES DOS 

SANTOS LIMA e EDINEY RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente 

qualificados nos autos, requerendo o levantamento proveniente de PIS em 

conta da Caixa Econômica Federal em nome dos ‘de cujus’ CRISPIM 

RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA JOSÉ DOS SANTOS. Instruíram a 

inicial com documentos. É o necessário relato. DECIDO. Recebo a inicial e 

seus respectivos documentos. De início, defiro o pedido de Concessão 

dos Benefícios da Assistência Judiciária. Verifica-se nos presentes autos 

que não há informações sobre a existência de outros beneficiários dos 

“de cujus”, havendo então a necessidade de averiguar a existência de 

outros beneficiários. Razão que determino a expedição de oficio ao INSS, 

solicitando informações quanto à existência de beneficiários dos “de 

cujus” CRISPIM RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA JOSÉ DOS SANTOS. 

Sem prejuízo, expeça-se ofício a Caixa Econômica Federal desta cidade 

de Diamantino/MT, para que informe a este Juízo sobre valores 

provenientes de PIS em nome dos “de cujus”. Abra-se vistas ao Ministério 

Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000208-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLAMAR PECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR EDIO MANEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000208-42.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 78.216,00; Tipo: Cível; Espécie: ARRESTO (178)/[LIMINAR]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FLAMAR PECUARIA 

LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: WILMAR EDIO MANEIRA Vistos etc. 

Trata-se de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar ajuizada 

por FLAMAR PECUÁRIA LTDA em face de WILMAR ÉDIO MANEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de fls. 72/73, as partes 

informam que transigiram, pugnando pela homologação e extinção do feito. 

É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO, por sentença, para que 

produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes litigantes, e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por 
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sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários 

pela parte autora. Intimem-se as partes por meio de seu procurador. 

Certifique a Gestora acerca do pagamento em duplicidade da guia de 

custas e taxas de distribuição. Às providências. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 17 de abril de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111154 Nr: 3252-57.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio de Combustiveis e Lubrificantes R F Ltda, 

Comércio de Combustíveis Junior Ltda, Heitor de Souza Júnior, Joaquim 

Casetta Ferreira, Roberto Casetta Ferreira, Flavia Cristina Borges Casetta 

Ferreira, Isabel Cristina Gaino Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Bochetti Nunes - 

OAB:OAB/RJ 93.294, AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - 

OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, Dariel Elias de 

Souza - OAB:OAB/11.945-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:14690, Fabio de Oliveira Pereira - OAB:OAB/MT 13.884, 

Fabio Luis Nascimento dos Santos - OAB:OAB/BA 19.615, Mauricio 

Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456

 Intimo as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38541 Nr: 3389-20.2008.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Roberto da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial, conforme já determinado nos autos.

Após as formalidades legais, arquivem-me os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101381 Nr: 2183-24.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venilson Rosa de Souza e Cia Ltda - ME, 

Venilson Rosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade 

de fls.94/265, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84410 Nr: 3600-51.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Elza Salete Guyss Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 310, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7727 Nr: 1013-76.1999.811.0005

 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): José Rodrigues Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.474, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12250 Nr: 175-65.2001.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Wilke, Carlos Alberto Bedin, José 

Aparecido Cazzeta, Amélia Golin Bedin, Dirce Xavier Cazzeta

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto Barella - 

OAB:5637, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Paulo Antonio Barela 

- OAB:5781-A, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14078 Nr: 222-05.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Franco de Oliveira, Alexandre César Del Grossi, 

Luiz Sérgio Del Grossi, José Carlos Del Grossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salustiano Novaes, Helena Franco 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Cesar Delgrossi - 

OAB:9916-B/MS, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT, Gervásio Alves 

de Oliveira Júnior - OAB:3592/MS, Hiran França de Narde - 

OAB:17.879, Joice Caldeira Armeron - OAB:197.761 SP, José Carlos 

Del Grossi - OAB:PR/9762, Luiz Sérgio Del Grossi - OAB:8294-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alarico David Medeiros 

Júnior - OAB:3546, Hiran França de Narde - OAB:17.879, Ricardo 

Trad - OAB:832/MS, Ricardo Trad Filho - OAB:7285/MS

 Intimo o credor para recolher as custas da Certidão para Averbação da 

penhora, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18279 Nr: 307-35.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Silva de Oliveira, Silmar Leal de Oliveira

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para comprovar nos autos a 
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distribuição da Carta Precatória para a Comarca Cruz Alta RS, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5156 Nr: 9-09.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maschietto Implementos Agrícula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manrique & Cia Ltda, Ivandir de Souza 

Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 248, 

no prazo de 05(cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 3427-95.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castrillo Advogado e Assossiados, Andre Castrillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wadson Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Miquelin Monaro 

Rangel - OAB:17007/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade 

de fls.148/151, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7739 Nr: 547-29.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosalino de Brum, Verônica Dalla de 

Brum, Nilson Agostini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Intimação do patrono da parte autora, para comprovar nos autos a 

distribuição da Carta Precatória para a Comarca Barbosa Ferraz PR, no 

prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111907 Nr: 3674-32.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suínobras Alimentos Ltda, Reinaldo Gomes de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casp Indústria e Comércio S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Rêgo Sampaio - 

OAB:OAB/PR 67.771, Alexandre Abil Russ Geraldini - OAB:69.713, 

Oduwaldo de Souza Calixto - OAB:11.849/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Pereira da Costa 

- OAB:20276/O, Fábio Esteves Pedraza - OAB:SP 124.520, GLAUCIELE 

SCHOTT DE SANTANA BORGES - OAB:326215, Indianara Conti 

Kroling - OAB:11097/MT, Juliana Cristina Barion Delafiori - 

OAB:OAB/SP 256.250, Lucas Scabora Fagundes - OAB:OAB/SP 

349.493, Maciel da Silva Braz - OAB:OAB/SP 343.809

 Intimo as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento, conforme decisão de 183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18279 Nr: 307-35.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Silva de Oliveira, Silmar Leal de Oliveira

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para comprovar nos autos a 

distribuição da Carta Precatória para a Comarca Cruz Alta RS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84126 Nr: 3291-30.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinez Cibaldo de Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 180, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82727 Nr: 1512-40.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, Julio Cesar Bonatelli 

Mori, Oswaldo Mori, Rosina Machione Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Augusto Terra - 

OAB:17.556/PR, João Leonelho Gabardo Filho - OAB:16.948/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor do requerimento do Sr. Oficial de Justiça de fls. 288 /verso, 

bem como para complementar diligência, no valor de R$ 725,00 

(setecentos e vinte e cinco reais), a ser emitida junto ao site www.tjmt.jus 

br, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26686 Nr: 937-42.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615 - MT, Patricia da Silva Lara Castrillon - OAB:8544/MT, 

Saladino Esgaib - OAB:2567-MT

 Intimo credor para que indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) 

executada(s), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2290 Nr: 527-33.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel José da Silva, Armando Vançan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Jair Kauffman - OAB:17421-MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade 

de fls.496/522, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38194 Nr: 3014-19.2008.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Augusto Herbert Kettenhuber, Ciria 

Kettenhuber
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cimpak, Diogo Castro Cimpak, Rodrigo 

Castro Cimpak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilon da Silva - OAB:41.415/RS, 

Eliziane Koch - OAB:6167-B, Luciana Cadoré Foletto - OAB:66.944/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, proceda-se com a penhora bem imóvel indicado pelo credor e, 

após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Por outro lado, nos termos do art. 5º da Resolução nº 90/2017-CSDP, 

defiro o pedido do curador especial.

Proceda-se com a tentativa de citação dos devedores nos endereços, 

assinalados no petitório de fls. 135/136.

E, restando infrutíferas as novas tentativas para citação da parte 

requerida, intime-se a curadora especial para apresentar a peça de 

defesa da parte demandada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103185 Nr: 3059-76.2015.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Cristiane Belinati Garcia Lopes - 

OAB:11877/MT, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - OAB:11.877-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino as seguintes 

providências:Intime-se a parte exequente para juntar a planilha atualizada 

do débito.Aportando a planilha, CITE-SE o executado, para que, no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o, ainda, a parte devedora de que dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo.Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo exequente ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o executado dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).Proceda-se a retificação no Sistema Apolo, eis que o feito 

processa-se em Ação de Execução.Defiro o pedido de fls. 

63/63verso.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109623 Nr: 2406-40.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Beatriz Angler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 106/107.Intime-se. 

C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

........................................................................................................................

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106718 Nr: 1072-68.2016.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Gomes da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 82, a parte exequente requer a busca de endereço da 

parte devedora via convenio, todavia, tal pedido já foi deferido (fls. 73/76).

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40606 Nr: 1411-71.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castoldi Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Nelson José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87835 Nr: 96-66.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelson Almeida Peixoto, A.Tanssini Advogados 

Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997 SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951 

OAB/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por ADELSON 

ALMEIDA PEIXOTO em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em postulado de fls. 567/568, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

Em petitório de fl. 589, a parte Requerida comprova que o acordo foi 

cumprido em sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

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 postulado de fls. 567/568 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.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.
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Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100575 Nr: 1731-14.2015.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios - Não Pradonizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldione Souza Cordovil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT, Jayme 

Ferreira da Fonseca Neto - OAB:270628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada 

por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS em face de ALDIONE SOUZA 

CORDOVIL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 65/66, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e suspensão do feito.

A decisão de fls. 67/68 suspendeu o feito.

Em petitório de fl. 74, a parte autora informa que o acordo foi cumprido em 

sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

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 postulado de fls. 65/66 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.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83872 Nr: 2989-98.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos 

Morais ajuizada por JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR em face do BANCO 

ITAULEASING S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 515/516, a parte autora informa o pagamento do 

débito ora exequendo e pugna pelo levantamento dos valores.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo (fls. 515/516) e, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores depositados espontaneamente e via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 

levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada à fl. 516.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122940 Nr: 4512-38.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:10990

 Vistos etc.

Manifeste-se o autor acerca da certidão de fl. 55 ( a numerar).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84834 Nr: 4028-33.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, Alirio 

Vitorassi, Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, Espólio de Quintino 

Vitorassi, Edesia Boaroli Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 122, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39450 Nr: 314-36.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Ante a sentença dos autos em apenso, tombado sob nº 

1411-71.2009.811.0005 – código 40606, que extinguiu o presente feito 

executivo, bem como já transitou em julgado, deixo de receber o recurso 

de apelação de fls. 55/62 e as suas contrarrazões de fls. 65/70.

Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial (fl. 107), mantendo-se cópia nos autos.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8998 Nr: 1530-81.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronica Dalla Nora de Brum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.
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Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A. em 

face de VERONICA DALLA NORA DE BRUM, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 153, a parte autora informa o pagamento do débito ora 

exequendo e pugna pelo levantamento dos valores.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo (fl. 153) e, a parte credora pugna pela extinção e 

arquivamento do feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10576 Nr: 567-39.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 

15h:30minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81968 Nr: 608-20.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 

15h:35minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103193 Nr: 3064-98.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 

15h:40minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13282 Nr: 1227-96.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 

15h:45minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91455 Nr: 116-23.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 

15h:50minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21890 Nr: 825-10.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 

15h:55minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38690 Nr: 3402-19.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 16:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14105 Nr: 256-77.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves e Kratchk Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC - Bank Brasil S/A Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme já determinado nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109296 Nr: 2241-90.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Laert Sia, Mauricelia Lemos Ferreira 

Sia, Edmir José Sia, José Roberto Sia, Maria Jose Girardi Sia, Rosi Eulálio 

de Brito Sia, Edmar Jose Sia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Peixoto Botelho - 

OAB:15.172/MT, Jean Peterson de Camargo - OAB:18102/O MT, 

Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT

 Intimo o Dr. Mizael de Souza - OAB_MT 16.842-O, para devolver os autos 

n. 2241-90.2016.811.0005, bem como os demais processos em apenso, 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29739 Nr: 912-92.2006.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:11.538, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT, Murilo 

Castro de Melo - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 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:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINOMT

Finalidade da Diligência: BUSCA E APREENSÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94488 Nr: 2122-03.2014.811.0005

 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): Bruno Silva Lopes

 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:

 Intimo o credor para manifestar acerca das correspondências devolvidas, 

no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93042 Nr: 1297-59.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P M dos Santos Sobrinho - ME, Pedro Marcelino 

dos Santos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cancelo a certidão de fl. 99, uma vez que a determinação de fls. 93/97, 

refere-se a busca de endereço e não penhora ‘on line’. Via de 

consequência, indefiro o pedido de fls. 91/91verso.

Dê ciência a parte exequente acerca da resposta do Detalhamento de 

Ordem Judicial de Requisição de Informações (busca de endereço da 

parte devedora).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 109927 Nr: 2544-07.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Ricardo de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 107/108.Intime-se. 

C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

.....................................................................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88874 Nr: 1204-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macleide Marques Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 126/127.Intime-se. 

C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

........................................................................................................................

.....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101361 Nr: 2174-62.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivaldo Pimenta da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 107/109.Intime-se. 

C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

........................................................................................................................

.....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93036 Nr: 1291-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Mori Restaurante -ME, Silvano Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cancelo a certidão de fl. 89, uma vez que a determinação de fls. 83/87, 

refere-se a busca de endereço e não penhora ‘on line’. Via de 

consequência, indefiro por ora o pedido de fls. 91/91verso.

Dê ciência a parte exequente acerca da resposta do Detalhamento de 

Ordem Judicial de Requisição de Informações (busca de endereço da 

parte devedora).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106442 Nr: 975-68.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Benicio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 106/107.Intime-se. 

C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

........................................................................................................................

.......

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94040 Nr: 1869-15.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira de Figueiredo, Elizio 

Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Martins Silva de Souza, Withener 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 88/90, o exequente requer o prosseguimento do feito, 

pleiteando pelo deferimento da penhora ‘on line’, afirmando, ainda, da 

desnecessidade de intimação dos executados da decisão que deferiu o 

cumprimento de sentença, visto eles serem revéis.

Razão não assiste ao exequente.

No caso, o presente feito trata-se de ação executiva e não mais processo 

de conhecimento.

As normas de direito processual, dado o caráter de ordem pública, 

possuem aplicação imediata.

Com efeito, o § 4º, do art. 513, do CPC/2015, assim dispõe:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...)

§ 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano 

do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao 

endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 274 e no § 3o deste artigo.”

No caso dos autos, verifico que foi certificado o trânsito em julgado da 

sentença em 21/02/2017 (fl. 67); o pedido de cumprimento de sentença foi 

protocolado em 02/03/2017 (fls. 68/72); o despacho que deferiu o pedido 

de cumprimento de sentença foi em data de 14/03/2017 (fls. 75).

 Portanto, o pedido do exequente deve ser analisado sob a égide do Novo 

Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2015.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 88/90 e DETERMINO a intimação 

dos devedores nos termos do § 4º, do art. 513, do CPC/2015.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17229 Nr: 771-78.2003.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrop. Mista Portal da Amazônia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Lairto Cargnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA PORTAL DA AMAZÔNIA LTDA - 

COPEA em face de NARCISO LAIRTO CARGNIN, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 283/285, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.
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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 postulado de fls. 283/285 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.

Proceda-se a liberação do valor acordado, conforme requerido, mediante 

a expedição de competente alvará de levantamento, a serem depositados 

na conta bancária indicada no acordo, após, preclusa as vias ordinárias.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28671 Nr: 152-46.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi, Dorlei Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 127/128, a parte credora requer a penhora sobre os 

direitos que o Executado possui junto ao contrato de reserva de domínio, 

relativo ao veículo alienado fiduciariamente, Toyota Hilux 2CDL SRV, placa 

JYB4646.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que o veículo Toyota Hilux 2CDL SRV, placa 

JYB4646, está alienado fiduciariamente junto a COOP C R LUCAS R 

VERDE SICREDI RIOVERDE.

No caso, não impede a penhora sobre o bem, desde que ressalvados os 

direitos do credor fiduciário.

 A propósito, colaciono os seguintes julgados:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

PENHORA SOBRE DIREITOS E AÇÕES SOBRE IMÓVEL ALIENADO 

FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. Não há ilegalidade na penhora de 

direitos e ações de bem alienado fiduciariamente, desde que ressalvados 

os direitos do credor fiduciário. Precedentes. Agravo de Instrumento 

Provido. Unânime.” (Agravo de Instrumento Nº 70045350410, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Desa. Liege 

Puricelli Pires, Julgado em 15/12/2011).

Portanto, perfeitamente cabível a penhora dos direitos do devedor 

fiduciante sobre o móvel alienado fiduciariamente, na forma dos artigos 11, 

VIII, LEF e 835, XII, CPC/2015, porém, ressalvados os direitos do credor 

fiduciário.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido.

Proceda-se com a penhora móvel indicado pelo credor e, após, lavre-se o 

respectivo auto e intime-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, CPC).

Intime-se o credor fiduciário, bem como solicite informações acerca dos 

créditos do devedor.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90949 Nr: 3158-17.2013.811.0005

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Ferreira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 

12.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30592 Nr: 1562-42.2006.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.T. Comércio de Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Forcelini - 

OAB:10057/MT, Nelir Fátima Jacobowski Geier - OAB:3437, 

Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos, etc.

Remeto a secretaria, para aguardar realização de audiência.

Após, venham-me os autos conclusos, para análise dos pedidos de fls. 

244/245.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90467 Nr: 2764-10.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Loureiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1571 Nr: 247-62.1995.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Robeson Franco, Ivani Alves de Moraes 

Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu da Silva. - 

OAB:8338/MS

 Vistos etc.

Do postulado de fl.223, dê cumprimento a decisão de fl. 219.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23509 Nr: 1578-64.2004.811.0005

 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: Paulo Roberto Rossdeutscher, Sonio Aramis dos Santos 

Blauth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Sergio Pinheiro Marçal - OAB:OAB/SP 91.370

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por PAULO ROBERTO ROSSDEUTSCHER E SONIO ARAMIS DOS SANTOS 
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BLAUTH em face de BAYER CROPSCIENCE LTDA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 2143, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

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 postulado de fls. 2144/2146 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.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89989 Nr: 2320-74.2013.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Assoc.Centro Norte do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano de Oliveira Moreira, Francieli Tonello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique S. Vigo - 

OAB:17.074 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para adequar o pedido, visto que o feito deverá 

prosseguir pelo procedimento de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89795 Nr: 2146-65.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Ferreira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 

12.529

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85737 Nr: 1223-73.2012.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, Alirio Vitorassi, 

Espólio de Quintino Vitorassi, Edesia Boaroli Vitorassi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada MARIA BERNADETE 

PAGANOTTO VITORASSI E OUTROS em face do BANCO DO BRASIL, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 196/197, a parte executada informa que efetuou o 

pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico, a parte executada informa que efetuou o 

pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 487, inciso I, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 

levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada às fls. 189, 

bem como comunique-se a parte exequente, via postal, acerca da 

expedição de alvará de liberação da quantia depositada em Juízo na conta 

informada por seu advogado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123575 Nr: 255-33.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 Intimação do Patrono do Reeducando, para que fique ciente do Cálculo de 

Pena de fls. 51, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42069 Nr: 2899-61.2009.811.0005

 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: Leandro Ferreira de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A, Silvia 

Pacheco Castanho - OAB:15680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que, fique ciente que nesta data foi expedido Requisição de Pequeno 

Valor ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, conforme se vê às fls. 

245/246, dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102197 Nr: 2564-32.2015.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Intimação do Patrono do Executado para que fique ciente da penhora on 

line de fls.25, e querendo apresente impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86437 Nr: 2053-39.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que fique ciente que foi encaminhado ao Departamento da Secretaria 
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Auxiliar da Presidência, as peças necessárias para elaboração de calculo, 

conforme fls. 198, nos termos do Provimento 11/2017 - CM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121910 Nr: 9909-40.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Victor da Silva Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro de Almeida Calvo - 

OAB:

 Intimação do Patrono do Reeducando, para que fique ciente do Cálculo de 

Pena de fls. 504, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41901 Nr: 2706-46.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Martins Regis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros 

(Procuradora Federal) - OAB:Mat. 1243.345

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do translado da 

r.Sentença/Certidão de Transito em Julgado, juntado aos autos às fls. 

207/209, referente aos autos nº 1178-30.2016.811.0005 código 106984, e 

querendo se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36472 Nr: 1315-90.2008.811.0005

 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: Esmael Ferreira de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Souza Ramos 

- OAB:Procuradora

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do translado da 

r.Sentença/Certidão de Transito em Julgado, juntado aos autos às fls. 

300/306 referente aos autos nº 535-09.2015.811.0005 código 97854, e 

querendo se manifeste no prazo de 05 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2321 Nr: 509-12.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair dos Santos Pereira, Benedito Romão de 

Almeida (ME), Leonidas Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Benedita Ramos 

Tocantis Leite - OAB:18.653, Marilena Vieira da Silva - OAB:13.603/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 509-12.1995.811.0005 - CÓDIGO - 2321

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO(A, S): Jair dos Santos Pereira e Leônidas Alves Lima

INTIMANDO (A,S): Executados(as): Jair dos Santos Pereira, CPF: 

30475970144 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em lugar 

incerto e não sabido e Executados(as): Leônidas Alves Lima, CPF: 

06528481172 Filiação: , brasileiro(a), Atualmente em Lugar Incerto e Não 

Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 36.203,44 (Trinta e seis mil duzentos e três reais e 

quarenta e quatro centavos), Atualizado em 16/4/2008.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado (a, s) acima qualificado (a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) PENHORADO(S) 

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

e de que, portanto, terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para opor(em) embargos.

BEM(S) PENHORADO(S): 01 (UM Lote de Terreno sob matrícula 6959, CRI 

de Diamantino - MT, proprietário entre outros Jair dos Santos Pereira; 01 

(um) Lote de Terreno sob matrícula 27217, de propriedade de Jair dos 

Santos Pereira; 01 (um) Lote de Terreno sob matrícula 18573, CRI de 

Diamantino - MT proprietário Leônidas Alves de Lima; 01 (um) Lote de 

Terreno sob matrícula 18626, CRI de Diamantino - MT , proprietário 

Leônidas Alves de Lima.

Eu, ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬______________________________Elieth 

Ferreira da Silva, digitei.

 Diamantino - MT, 18 de abril de 2018.

Elieth Ferreira da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado (a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Irmão Miguel Abib, S/n° - Bairro: 

Jardim Eldorado - Cidade: Diamantino-MT Cep:78400000 - Fone: (65) 

3336-1611

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27773 Nr: 1712-57.2005.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKdAdS(M, MDdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana Esteves Monteiro ( 

Defensora Pública ) - OAB:100180

 INTIMAÇÃO: Diante da Juntada da Carta Precatória com Certidão negativa 

de cumprimento na comarca de Sinop - MT, procedo a intimação do 

advogado da requerente Dr. Marcos Wagner Santana Vaz para no prazo 

legal manifestar acerca dos documentos juntado aos autos fls. 133/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41901 Nr: 2706-46.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros 

(Procuradora Federal) - OAB:Mat. 1243.345

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente do translado da 

r.Sentença/Certidão de Transito em Julgado, juntado aos autos às fls. 

207/209, e querendo se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36766 Nr: 1605-08.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Fernandes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 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. 294 , nos termos do Provimento 11/2017 - CM
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90366 Nr: 2673-17.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Rozendo de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 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.139 , nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39995 Nr: 852-17.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGdA, Onézimo da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 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. 280, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41669 Nr: 2479-56.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wiran da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 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. 214, nos termos do Provimento 11/2017 - CM

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000115-50.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000115-50.2016.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA CLAUDIA HEMING DOS 

SANTOS LIRA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. 1 - CITE-SE o executado para, querendo, opor embargos no prazo 

de trinta (30) dias. 2 - Certificado o não oferecimento de embargos, 

expeça RPV e, após, alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Diamantino/MT, 10 de 

agosto de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000115-50.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimar a autor para informar o CPNJ da parte executada para 

integral cumprimento.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000110-28.2016.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA CLAUDIA HEMING DOS 

SANTOS LIRA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. 1 - CITE-SE o executado para, querendo, opor embargos no prazo 

de trinta (30) dias. 2 - Certificado o não oferecimento de embargos, 

expeça RPV e, após, alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Diamantino/MT, 10 de 

agosto de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimar a procuradora requerente para informar o CNJP correto 

da requerida para integral cumprimento.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000116-35.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000116-35.2016.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA CLAUDIA HEMING DOS 

SANTOS LIRA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. 1 - CITE-SE o executado para, querendo, opor embargos no prazo 

de trinta (30) dias. 2 - Certificado o não oferecimento de embargos, 

expeça RPV e, após, alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Diamantino/MT, 10 de 

agosto de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000116-35.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimar a procuradora requerente para informar o CNPJ da 

requerido para integral cumprimento.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000107-73.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000107-73.2016.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA CLAUDIA HEMING DOS 

SANTOS LIRA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. 1 - CITE-SE o executado para, querendo, opor embargos no prazo 

de trinta (30) dias. 2 - Certificado o não oferecimento de embargos, 

expeça RPV e, após, alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Diamantino/MT, 10 de 

agosto de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000107-73.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimar a procuradora requerente para informar o CNPJ do 

requerido para integral cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001302-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (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)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do polo ativo e polo passivo da audiência 

de conciliação designada para o dia 06 de junho de 2018, às 10hs 35min a 

ser realizada na Sala de Audiência da 5ª Vara Edifício Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001493-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do polo ativo e polo passivo da audiência 

de conciliação designada para o dia 06 de junho de 2018, às 11hs 00min a 

ser realizada na Sala de Audiência da 5ª Vara Edifício Fórum local.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000506-68.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000506-68.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: 

REQUERENTE: NILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 18 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010304-02.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010304-02.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PEDRO EDUARDO CANDIDO DA 

SILVA Parte Ré: EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 

Cumpra-se as determinações contidas na sentença de id. 12563667. 

Diamantino, 18 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001431-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA KROLING RAMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SERASA (EXECUTADO)

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001431-64.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES] Parte Autora: EXEQUENTE: ANA 

CLAUDIA KROLING RAMOS Parte Ré: EXECUTADO: VIVO S.A., SERASA 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 8 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, fazendo 

constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014299-91.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MENEZES DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014299-91.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SILVANA MENEZES DA MOTA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-44.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARESTIDA MARQUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010006-44.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA ARESTIDA MARQUES DA CRUZ Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014944-19.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE SANTANA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014944-19.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TEREZINHA DE SANTANA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-08.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORIDES MARIANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010043-08.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA ORIDES MARIANO ALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José 
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Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012452-20.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012452-20.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JAIR DO 

ESPIRITO SANTO Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento 

de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010738-59.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010738-59.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULINA MARIA DE ALMEIDA 

Parte Ré: REQUERIDO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-68.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S.A ( CLARO S.A) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010136-68.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ORLANDO 

FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: AMERICEL S.A ( CLARO 

S.A) Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014073-86.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ORIBES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014073-86.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JORGE LUIS ORIBES BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Intimem-se as partes através de 

seus patronos para comparecimento, consignando que o não 

comparecimento pessoal da parte autora 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, e a ausência da 

reclamada implicará nos efeitos da revelia e confissão. Diamantino, 19 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 23/05/2018 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: 1000194-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CAROLO ARALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 23/05/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 30/05/2018 às 08hs00min, que 
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realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (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 30/05/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000108-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL HORACIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do polo ativo da audiência de conciliação 

designada para o dia 30 de maio de 2018, às 08hs 35min a ser realizada 

na Sala de Audiência da 5ª Vara Edifício Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO OLIVEIRA ARAUJO (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 30/05/2018 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: 1000205-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN GERALDINE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 30/05/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 30/05/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000343-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BERENICE WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do polo ativo da audiência de conciliação 

designada para o dia 30 de maio de 2018, às 08hs 20min a ser realizada 

na Sala de Audiência da 5ª Vara Edifício Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(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 30/05/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-94.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZAGONEL DE LIMA & LIMA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010078-94.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ZAGONEL DE LIMA & 

LIMA LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. 1 – 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

19 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012337-96.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO (REQUERENTE)

ANDERSON CANDIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012337-96.2014.8.11.0005; Valor causa: R$ 27.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 
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ANDERSON CANDIOTTO, BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY 

CANDIOTTO Parte Ré: REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. 

1 – Libere-se o valor incontroverso mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Intime-se a parte executada para que efetue 

o pagamento do saldo remanescente 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, e, 

querendo, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 3 – Intime-se ainda a parte 

executada para que comprove o cumprimento da obrigação de fazer. 4 – 

Não havendo manifestação nos autos, concluso para bloqueio. 5 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, devendo 

ser realizada as retificações no processo, fazendo constar a fase de 

cumprimento de julgado. 6 – Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-42.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO SCHENKEL DE BASTIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010409-42.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IRENO 

SCHENKEL DE BASTIANI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 – Promova a 

parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011827-20.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES LARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STUDIOS FORMATURAS (REQUERIDO)

E. J. DA R. SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011827-20.2013.8.11.0005; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA MENDES LARA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: E. J. DA R. SILVA - ME, STUDIOS 

FORMATURAS Vistos, etc. 1. Defiro o pedido da parte autora de id. 

4777217. 2. Designe-se audiência de conciliação. 3. Após, cite-se e 

intime-se à parte reclamada E. J. DA R. SILVA – ME no endereço indicado 

no id. 4777217 para os atos desta ação, contudo, fazendo constar no 

mandando de citação o nome fantasia ERS FORMATURAS, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pela 

escrivania, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4. Intimem-se as demais partes através de seus 

patronos para a audiência de conciliação a ser designada, consignando 

que o não comparecimento pessoal da autora à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. 

Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000408-49.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 11.248,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Parte Autora: 

REQUERENTE: TATIANE VIEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. É que a parte autora apenas alega que o valor 

inscrito pela ré nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente 

desconhecido por ela, uma vez que não possui débitos com a requerida, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 

Além do mais, verifico que a parte autora possui outras inscrições, não 

havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do processo. 

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo manifestação no 

prazo assinalado, concluso para extinção. VI. Defiro a gratuidade da 

justiça. Cumpra-se. Diamantino, 18 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEDROSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000409-34.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.193,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCOS PEDROSO DE BARROS Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). 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 nunca teve relação comercial com a reclamada, o 

que deve ser levado em consideração até a contestação da ré É de se 

mencionar que é fato comum nos dias atuais a falsificação de documentos 

visando à solicitação de créditos, tudo colaborado com a atitude negligente 

da credora de conceder crédito sem a checagem adequada dos 

documentos do solicitante. O perigo da demora é evidente, pois caso o 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito, muito provavelmente 

em razão de falsificação de seus documentos pessoais, o que lhe trará 

diversos prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome 

no SERASA, 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: 1 - Seja notificada a requerida para que realize imediatamente a 

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. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 – DEFIRO 

ainda o pedido de justiça gratuita. 4 - Sem prejuízo das providências 

supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação a 

ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser assistida por 

advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a 

data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. 6 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 18 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000412-86.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.478,04; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCIA BENEDITA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial, observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. É que além da parte autora não ter 

especificado acerca da (in)existência de relação contratual junto a ré, em 

consulta ao SPC e SERASA constata-se que esta não é a única inscrição 

existente em seu nome, conforme se verifica através do extrato de 

consulta ao SPC e SERASA anexo, de forma que inexiste qualquer risco 

de dano a autora em aguardar o resultado útil do processo Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 18 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000414-56.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.125,55; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELZA CONCEICAO DE CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 
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Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo prudente 

aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É 

que a parte autora não especifica acerca da (in)existência de relação 

contratual junto a ré, apenas alega que desconhece a origem do débito 

inscrito, uma vez que não entabulou o negócio jurídico, não bastando a 

simples impugnação para retirada da restrição nos órgãos de proteção de 

crédito, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto 

débito. Além do mais, em consulta ao SPC e SERASA constata-se que 

esta não é a única inscrição existente em seu nome, conforme se verifica 

através do extrato de consulta ao SPC e SERASA anexo, de forma que 

inexiste qualquer risco de dano a autora em aguardar o resultado útil do 

processo Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 

II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. 

Diamantino, 18 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE CHEMICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000415-41.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.120,92; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELISABETE CHEMICZ Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial, observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, sendo prudente aguardar a instrução processual para 

melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte autora não especifica 

acerca da (in)existência de relação contratual junto a ré, apenas alega 

que desconhece a origem do débito inscrito, uma vez que não entabulou o 

negócio jurídico, não bastando a simples impugnação para retirada da 

restrição nos órgãos de proteção de crédito, havendo necessidade de se 

ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. Além do mais, em consulta ao 

SPC e SERASA constata-se que esta não é a única inscrição existente em 

seu nome, conforme se verifica através do extrato de consulta ao SPC e 

SERASA anexo, de forma que inexiste qualquer risco de dano a autora em 

aguardar o resultado útil do processo Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

devendo ser citada e intimada a reclamada para que compareça a 

audiência designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Intime–se ainda a parte reclamante para que emende a inicial 

no prazo de 10 dias, trazendo aos autos o comprovante de endereço da 

residência locada, uma vez que não há nada nos autos que demonstre 

que a mesma é localizada neste município, sob pena de extinção. V. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 18 de abril de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA EVANGELISTA QUADRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000418-93.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLAUDIANA EVANGELISTA QUADRO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo prudente 

aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É 

que a autora não nega a relação jurídica com a ré, apenas alega que a 

inclusão é indevida, pois não firmou contrato algum com a ré que pudesse 

originar o débito inscrito, não bastando a simples impugnação para retirada 

da restrição dos órgãos de proteção de crédito, havendo necessidade de 

se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. Além do mais, verifico que 

a autora possui muitas outras inscrições, não havendo qualquer risco de 

dano em aguardar o resultado útil do processo. Posto isso, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para que 

compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 
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processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. Diamantino, 19 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LYDIA MARIA DE ALMEIDA BURIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

SOCRATES GIL SILVEIRA MELO OAB - PR05557 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000469-41.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Parte Autora: REQUERENTE: LYDIA MARIA DE ALMEIDA BURIN Parte Ré: 

REQUERIDO: JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 18 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-06.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIO CASSIANO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: 

1001118-06.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 405,66; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ZELIO CASSIANO BEZERRA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 18 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-83.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010221-83.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 206,93; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Parte Autora: REQUERENTE: ANDERSON CAMPOS SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 18 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO QUEROBINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001558-02.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ALEX SANDRO QUEROBINO DO NASCIMENTO 

Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 18 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-70.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLENICE DOS ANJOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010196-70.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLENICE DOS ANJOS ROSA Parte Ré: REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 
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havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 18 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (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: 

1000058-95.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: REQUERENTE: JOAO 

BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA 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, 18 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000350-46.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADRIANA MARIA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que embora 

a reclamante alegue que não firmou negócio algum com a reclamada, 

verifica-se que a mesma é empresa cessionária de direitos creditórios, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cumpra-se. 

Diamantino, 19 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000413-71.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.108,24; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARINALDO CARMO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte 

autora apenas alega que o valor inscrito pela ré nos órgãos de proteção 

ao crédito é totalmente desconhecido por ela, uma vez que não possui 

débitos com a requerida, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a 

origem do suposto débito. Além do mais, verifico que a parte autora possui 

outras inscrições, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o 

resultado útil do processo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada 

e intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção. VI. Defiro a 

gratuidade da justiça. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-63.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000420-63.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDIVALDO LINO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. I. 

Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor 

esclarecimento dos fatos. É que a parte autora apenas alega que o valor 

inscrito pela ré nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente 

desconhecido por ela, uma vez que não possui débitos com a requerida, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 

Além do mais, verifico que a parte autora possui outras inscrições, não 

havendo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do processo. 

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo manifestação no 

prazo assinalado, concluso para extinção. VI. Defiro a gratuidade da 

justiça. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000417-11.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ALESSANDRO DA LUZ Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que o autor 

não nega a relação bancária com a ré, apenas alega que a inclusão é 

indevida, não bastando a simples impugnação para retirada da restrição 

nos órgãos de proteção de crédito, havendo necessidade de se ouvir a ré 

sobre a origem do suposto débito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo 

ser citada e intimada a reclamada para que compareça a audiência 

designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. V. Sem prejuízos das determinações acima, 

expeça-se mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

constatar se a parte autora reside no endereço informado na petição 

inicial, qual seja rua três, s/n, bairro Pedregal, nesta cidade. Cumpra-se. 

Diamantino, 19 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000419-78.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDIVALDO LINO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 
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demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte 

autora apenas alega que o valor inscrito pela ré nos órgãos de proteção 

ao crédito é totalmente desconhecido por ela, uma vez que não possui 

débitos com a requerida, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a 

origem do suposto débito. Além do mais, verifico que a parte autora possui 

outras inscrições, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o 

resultado útil do processo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada 

e intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção. VI. Defiro a 

gratuidade da justiça. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000421-48.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.494,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Parte Autora: 

REQUERENTE: EDIVALDO LINO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que a parte 

autora apenas alega que o valor inscrito pela ré nos órgãos de proteção 

ao crédito é totalmente desconhecido por ela, uma vez que não possui 

débitos com a requerida, havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a 

origem do suposto débito. Além do mais, verifico que a parte autora possui 

outras inscrições, não havendo qualquer risco de dano em aguardar o 

resultado útil do processo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada 

e intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, concluso para extinção. VI. Defiro a 

gratuidade da justiça. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000424-03.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.104,97; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: OSEIAS JOSE DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo prudente 

aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É 

que o autor não especifica acerca da (in)existência de relação contratual 

junto a ré. Além do mais, em consulta ao SPC e SERASA nesta data, 

verifico que esta não é a única inscrição existente no nome do autor, 

conforme extrato anexo, o que torna claro que não existe qualquer risco 

de dano ao autor em aguardar o resultado útil do processo. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. V. Sem prejuízos das 

determinações acima, expeça-se mandado de constatação, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça constatar se a parte autora reside no endereço 

informado na petição inicial, qual seja rua seis, s/n°, bairro pedregal, nesta 

cidade. Cumpra-se. Diamantino, 19 de abril de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-06.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIZ LEANDRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT0009228A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010392-06.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDIZ 

LEANDRO DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: REMALI MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 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, 18 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-14.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PINHATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO/SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010288-14.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO APARECIDO PINHATA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO/SA 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, 18 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-45.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 

8010079-45.2016.8.11.0005; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

REGINALDO LEITE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS 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, 18 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO NUNES (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001252-33.2017.8.11.0005; 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: SERGIO ROBERTO NUNES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato, 

atendimento telefônico ou documento assinado pela parte reclamante 

apontando a referida contratação dos débitos discutidos, o que não foi 

feito, até porque não apresentou defesa nos autos. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da cobrança, tendo em vista que juntou 

telas do sistema interno ilegíveis, não sendo possível analisá-las como 

meio de prova, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da 

parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de 

inexistência da dívida objeto da ação. No entanto, no que tange ao dano 

moral, este é improcedente. Isto porque, conforme consulta deste juízo o 

autor anotações preexistentes no SPC/SERASA e outras bases, conforme 

segue: C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO 

CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -------------------------------

------------ NOME: SERGIO ROBERTO NUNES DATA NASCIMENTO: 

15/08/1977 CPF: 691.052.601-59 ------------------------------------------- 

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na 

Entidade consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM 

OUTROS BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: 

BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 26/07/2013 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 691052601000059 VALOR: 30.207,71 DATA INCLUSAO: 

17/10/2016 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 

1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 10/08/2014 

TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 2135492745 VALOR: 1.923,61 

DATA INCLUSAO: 12/12/2014 * CREDOR: TELEFONICA DATA S/A 

TELEFONE: 0800 151 551 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 10/08/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

2135492745 VALOR: 39,20 DATA INCLUSAO: 12/12/2014 * CREDOR: OI 

S.A. ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 24/04/2013 

TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0000005046966677 VALOR: 

227,72 DATA INCLUSAO: 09/12/2013 * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A 

TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 26/07/2013 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

691052601000059 VALOR: 130,26 DATA INCLUSAO: 27/09/2013 * 

CREDOR: BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 15/07/2013 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 691052601000059 VALOR: 2.076,00 DATA 

INCLUSAO: 17/09/2013 ---------------------------------------- E, assim sendo, 

embora tenha o autor ingressado com a ação nº. 
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1001251-48.2017.8.11.0005 em desfavor do Banco Bradesco, o processo 

foi extinto sem julgamento do mérito, não havendo prova de irregularidade 

das inscrições preexistentes realizadas pelo banco Bradesco no ano de 

2013 no SPC/SERASA, não se mostra cabível a indenização por danos 

morais no caso, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste 

sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO 

STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, impõe-se 

reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato 

não poderia atingir a dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. 

Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, 

Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente 

o débito objeto da pretensão inicial no valor de R$ 1.923,61, o que faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Julgo improcedente o pedido de 

danos morais. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 09 de Abril de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 09 de Abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO NUNES (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001253-18.2017.8.11.0005; 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: SERGIO ROBERTO NUNES Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato, 

ainda que verbal, realizado entre as partes, atendimento telefônico ou 

documento assinado pela parte reclamante apontando a referida 

contratação dos débitos discutidos, o que não foi feito, até porque não 

apresentou defesa nos autos. Ademais, os prints do sistema interno da ré, 

por si só, não são suficientes para comprovar a existência de relação 

jurídica e de débito pendente pelo promovente, eis que o próprio sistema 

possui cadastrado endereço residencial diferente do declinado pelo autor 

na peça inicial e, ainda, não demonstrou a promovida eventuais faturas 

enviadas ao autor, registros de pagamentos e/ou de atendimentos, 

gravações telefônicas, ou, por fim, o extrato de consumo dos serviços da 

ré, provas que poderiam constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito alegado pelo autor. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de 

inexistência da dívida objeto da ação. No entanto, no que tange ao dano 

moral, este é improcedente. Isto porque, conforme consulta deste juízo o 

autor anotações preexistentes no SPC/SERASA e outras bases, conforme 

segue: C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO 

CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -------------------------------

------------ NOME: SERGIO ROBERTO NUNES DATA NASCIMENTO: 

15/08/1977 CPF: 691.052.601-59 ------------------------------------------- 

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na 

Entidade consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM 

OUTROS BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: 

BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 26/07/2013 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 691052601000059 VALOR: 30.207,71 DATA INCLUSAO: 

17/10/2016 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 

1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 10/08/2014 

TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 2135492745 VALOR: 1.923,61 

DATA INCLUSAO: 12/12/2014 * CREDOR: TELEFONICA DATA S/A 

TELEFONE: 0800 151 551 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 10/08/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

2135492745 VALOR: 39,20 DATA INCLUSAO: 12/12/2014 * CREDOR: OI 

S.A. ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 24/04/2013 

TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0000005046966677 VALOR: 

227,72 DATA INCLUSAO: 09/12/2013 * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A 

TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 26/07/2013 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

691052601000059 VALOR: 130,26 DATA INCLUSAO: 27/09/2013 * 

CREDOR: BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 15/07/2013 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 691052601000059 VALOR: 2.076,00 DATA 

INCLUSAO: 17/09/2013 ---------------------------------------- E, assim sendo, 

embora tenha o autor ingressado com a ação nº. 

1001251-48.2017.8.11.0005 em desfavor do Banco Bradesco, o processo 

foi extinto sem julgamento do mérito e, desta feita, não havendo prova de 

irregularidade das inscrições preexistentes realizadas pelo banco 

Bradesco no ano de 2013 no SPC/SERASA, não se mostra cabível a 

indenização por danos morais no caso, conforme entendimento da Súmula 

385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO 

STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, impõe-se 
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reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato 

não poderia atingir a dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. 

Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, 

Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente 

o débito objeto da pretensão inicial no valor de R$ 227,72 (duzentos e 

vinte e sete reais e setenta e dois centavços), o que faço com fulcro no 

artigo 487, inciso I do CPC. Julgo improcedente o pedido de danos morais. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 09 de Abril de 2018. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga _______________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 09 de Abril 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA VIEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001607-43.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 8.128,73; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SILMARA VIEIRA DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. De início, rejeito a impugnação ao 

endereço de residência do autor, vez que a declaração de residência do 

autor feita pelo autor, bem assim o comprovante de endereço declinado na 

peça inicial não foram elididos por qualquer prova pela ré e, não 

evidenciada qualquer irregularidade, resta afastada a referida questão. 

Rejeito igualmente a preliminar de ausência de documento indispensável 

para a propositura da ação, vez que o nome da autora, de fato, 

encontra-se negativado pela ré ante a constatação feita por este juízo no 

site do SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato juntado nos autos, 

que foi extraído de site de consulta oficial credenciado aos órgãos de 

proteção ao crédito. Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato, 

atendimento telefônico ou documento assinado pela parte reclamante 

apontando a referida contratação dos débitos discutidos, o que não foi 

feito, até porque não apresentou defesa nos autos. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da cobrança, tendo em vista que juntou 

telas do sistema interno ilegíveis, não sendo possível analisá-las como 

meio de prova, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da 

parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de 

inexistência da dívida objeto da ação. No entanto, no que tange ao dano 

moral, este é improcedente. Isto porque, conforme consulta deste juízo a 

autora possui anotações preexistentes no SPC/SERASA e outras bases, 

conforme segue: NOME: SILMARA VIEIRA DO NASCIMENTO DATA 

NASCIMENTO: 11/01/1991 CPF: 059.296.851-00 --------------------------------

----------- REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT ---------------------------

---------------- * CREDOR: AVENIDA ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT 

DATA VENCIMENTO: 10/11/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

1275269 VALOR: 228,51 DATA INCLUSAO: 05/01/2015 ----------------------

--------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ------------

------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA -------------------------

------------------ * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 

1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 10/11/2014 

TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0211092168 VALOR: 128,73 

DATA INCLUSAO: 06/04/2015 ------------------------------------------- 

ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: 

PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 ----------

--------------------------------- NOME: SILMARA VIEIRA DO NASCIMENTO 

DATA NASCIMENTO: 11/01/1991 CPF: 059.296.851-00 ------------------------

------------------- REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT -------------------

------------------------ * CREDOR: AVENIDA ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / 

MT DATA VENCIMENTO: 10/11/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

1275269 VALOR: 228,51 DATA INCLUSAO: 05/01/2015 ----------------------

--------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ------------

------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA -------------------------

------------------ E, assim sendo, não havendo prova de irregularidade da 

inscrição preexistente realizada pelas Lojas Avenida no SPC/SERASA ou 

de eventual discussão judicial do débito, não se mostra cabível a 

indenização por danos morais no caso, conforme entendimento da Súmula 

385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO 

STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, impõe-se 

reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato 

não poderia atingir a dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. 

Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, 

Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 
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indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente 

o débito objeto da pretensão inicial no valor de R$ 128,73 (cento e vinte e 

oito reais e setenta e três centavos), o que faço com fulcro no artigo 487, 

inciso I do CPC. Julgo improcedente o pedido de danos morais. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, 11 de Abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _______________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de Abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANICE GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. De início, rejeito a preliminar de 

ausência de documento indispensável para a propositura da ação, vez 

que o nome da autora, de fato, encontra-se negativado pela ré ante a 

constatação feita por este juízo no site do SPC/SERASA, tornando-se 

suficiente o extrato juntado nos autos, que foi extraído de site de consulta 

oficial credenciado aos órgãos de proteção ao crédito. Rejeito igualmente 

a preliminar de inépcia da petição inicial, eis que a preliminar foi sustentada 

com questões afetas ao mérito, que serão analisadas no tópico seguinte. 

No que tange ao interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção[1] leciona 

que ter ou não ter razão o requerente em suas alegações e pretensões é 

irrelevante nesse tocante, nos seguintes termos: Não se deve analisar se 

o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará 

vitorioso na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às 

condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se 

o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu 

obter com o pedido de concessão da tutela jurisdicional que formulou por 

meio de processo. Assim, não acolho a preliminar de ausência de 

interesse de agir, pois se o autor ingressou com esta ação, é porque há 

interesse na obtenção da prestação jurisdicional por uma pretensão 

resistida pela ré e, além disso, é possível a obtenção de melhora em sua 

situação anterior ao processo. Passo ao exame do mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, 

por certo que caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo 

à baila ao menos o contrato, atendimento telefônico ou documento 

assinado pela parte reclamante apontando a referida contratação dos 

débitos discutidos, o que não foi feito, até porque não apresentou defesa 

nos autos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da 

cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte 

requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de 

inexistência da dívida objeto da ação. No entanto, no que tange ao dano 

moral, este é improcedente. Isto porque, conforme consulta deste juízo a 

autora possui anotações preexistentes no SPC/SERASA e outras bases, 

conforme segue: ------------------------------------------- C O N S U L T A D E 

B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: 

CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: ANICE 

GOMES DE ARRUDA DATA NASCIMENTO: 15/02/1953 CPF: 

206.922.691-34 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC: CDL - CUIABA / MT ------------------------------------------- * CREDOR: 

CALCARD ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA VENCIMENTO: 

10/09/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 1031116 VALOR: 716,35 

DATA INCLUSAO: 02/04/2015 ------------------------------------------- 

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ----------------------------------

--------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES ----------------------------

--------------- * CREDOR: RIO MOVEIS ENT.ORIGEM: CDL - COLIDER / MT 

DATA VENCIMENTO: 15/07/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

0510380-C/D VALOR: 283,39 DATA INCLUSAO: 20/07/2016 * CREDOR: 

RIO MOVEIS ENT.ORIGEM: CDL - COLIDER / MT DATA VENCIMENTO: 

15/08/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 0510380-D/D VALOR: 283,39 

DATA INCLUSAO: 20/07/2016 * CREDOR: RIO MOVEIS ENT.ORIGEM: CDL - 

COLIDER / MT DATA VENCIMENTO: 15/06/2014 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 0510380-B/D VALOR: 283,39 DATA INCLUSAO: 20/07/2016 * 

CREDOR: F50 ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOME STICOS LTDA 

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT DATA VENCIMENTO: 

21/03/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 0001283/10 VALOR: 354,00 

DATA INCLUSAO: 27/05/2015 * CREDOR: F50 ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOME STICOS LTDA ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / 

MT DATA VENCIMENTO: 21/02/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

0001283/09 VALOR: 354,00 DATA INCLUSAO: 19/04/2015 * CREDOR: 

KALCE E VESTE ENT.ORIGEM: CDL - SORRISO / MT DATA VENCIMENTO: 

03/08/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 89800-4 VALOR: 71,00 

DATA INCLUSAO: 26/11/2014 * CREDOR: KALCE E VESTE ENT.ORIGEM: 

CDL - SORRISO / MT DATA VENCIMENTO: 03/09/2014 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 89800-5 VALOR: 71,00 DATA INCLUSAO: 26/11/2014 * 

CREDOR: KALCE E VESTE ENT.ORIGEM: CDL - SORRISO / MT DATA 

VENCIMENTO: 20/07/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 88814-5 

VALOR: 25,90 DATA INCLUSAO: 26/11/2014 * CREDOR: JULIANA MODAS 

ENT.ORIGEM: CDL - SORRISO / MT DATA VENCIMENTO: 03/09/2014 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 49269/5 VALOR: 25,21 DATA INCLUSAO: 

13/11/2014 * CREDOR: JULIANA MODAS ENT.ORIGEM: CDL - SORRISO / 

MT DATA VENCIMENTO: 07/09/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

53601/2 VALOR: 36,00 DATA INCLUSAO: 13/11/2014 * CREDOR: JULIANA 

MODAS ENT.ORIGEM: CDL - SORRISO / MT DATA VENCIMENTO: 

07/10/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 53601/3 VALOR: 36,00 DATA 

INCLUSAO: 13/11/2014 * CREDOR: JULIANA MODAS ENT.ORIGEM: CDL - 

SORRISO / MT DATA VENCIMENTO: 03/10/2014 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 49269/6 VALOR: 61,84 DATA INCLUSAO: 13/11/2014 * 

CREDOR: SUPER LOJA REI DO PANO ENT.ORIGEM: CDL - SORRISO / MT 

DATA VENCIMENTO: 01/08/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 46220 

VALOR: 135,42 DATA INCLUSAO: 30/09/2014 * CREDOR: SUPER LOJA 

REI DO PANO ENT.ORIGEM: CDL - SORRISO / MT DATA VENCIMENTO: 

19/06/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 41839 VALOR: 38,75 DATA 

INCLUSAO: 30/09/2014 * CREDOR: SUPER LOJA REI DO PANO 

ENT.ORIGEM: CDL - SORRISO / MT DATA VENCIMENTO: 02/08/2014 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 43888 VALOR: 95,60 DATA INCLUSAO: 

30/09/2014 * CREDOR: COMERCIAL OBA OBA ENT.ORIGEM: CDL - 
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SORRISO / MT DATA VENCIMENTO: 21/06/2014 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 85634 VALOR: 99,00 DATA INCLUSAO: 18/08/2014 -----------

-------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------

------------------- * CREDOR: FIDC NPL I TELEFONE: 11 3173-2306 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 03/04/2015 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 3012003908163707 VALOR: 

3.567,33 DATA INCLUSAO: 23/03/2018 * CREDOR: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBU ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 24/01/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

0000011977201701 VALOR: 10,41 DATA INCLUSAO: 08/09/2017 * 

CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 26/12/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 0000011977201612 VALOR: 8,15 DATA INCLUSAO: 

08/09/2017 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 

1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 17/10/2015 

TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 2112994466 VALOR: 82,34 

DATA INCLUSAO: 13/02/2016 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 

TELEFONE: 0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 21/01/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

2136581130 VALOR: 102,64 DATA INCLUSAO: 27/12/2015 E, assim 

sendo, não havendo prova de irregularidade das inúmeras inscrições 

preexistentes realizadas por diversas empresas no ano de 2014 e 2015 

ou de eventual discussão judicial dos débitos, não se mostra cabível a 

indenização por danos morais no caso, conforme entendimento da Súmula 

385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO 

STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, impõe-se 

reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato 

não poderia atingir a dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. 

Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, 

Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar 

inexistentes os débitos objeto da pretensão inicial, bem como Julgo 

Improcedente o pedido de danos morais, o que faço com fulcro no artigo 

487, inciso I do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 13 de Abril de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 13 de Abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito 

Processual Civil – Volume Único. 8 ed. Salvador, p. 74, Ed. JusPodivm, 

2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA ALVES VERSALLI (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. De início, rejeito a 

preliminar de conexão e litispendência, vez que o processo nº. 

1001249-78.2017.8.11.0005, que tramitava neste juizado já teve prolação 

de sentença com trânsito em julgado, de modo que é incabível a reunião de 

processos com a existência de coisa julgada dentre os supostamente 

conexos. Ademais, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial por 

ausência de juntada de comprovante de residência válido, eis que a 

requerida não trouxe qualquer elemento de prova tendente a demonstrar 

que a autora reside em localidade diversa do comprovante de residência 

apresentado e, ainda, o próprio extrato do Serasa/SPC aponta que a 

autora reside efetivamente no endereço declinado na petição inicial. Por 

fim, rejeito a impugnação ao endereço de residência do autor, vez que a 

declaração de residência do autor feita pelo autor, bem assim o 

comprovante de endereço declinado na peça inicial não foram elididos por 

qualquer prova pela ré e, não evidenciada qualquer irregularidade, resta 

afastada a referida questão. Analisadas as questões preliminares, julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do 

débito discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada prints do 

sistema interno que localizou o contrato e o cadastro da autora que 

possuía o número 65-99918-6869 , sem que houve o pagamento de 

diversas faturas pela autora durante a vigência do contrato inscrito no 

Serasa, afastando, assim, a suposta ilicitude na exigência da dívida e 

inscrição do nome da autora no SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando 

legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. 

Nesta senda, tendo requerida comprovado a existência da dívida, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte autora foi 

devida. Diante desse quadro fático o reclamante sequer apresentou 

manifestação plausível em relação aos documentos juntados pela 

reclamada. Ainda que assim não fosse, o pedido de dano moral é 

manifestamente improcedente ante a existência de negativações 

anteriores existentes em nome da parte autora ocultadas na petição inicial, 

conforme segue: C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO so está processando a vivo Consulta efetuada 

na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: VANUSA 

ALVES VERSALLI DATA NASCIMENTO: 28/06/1987 CPF: 033.208.611-90 -

------------------------------------------ NADA CONSTA SPC – CDL 

CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade consultante. 

------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE 

DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE 

OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR : 

ZAGONEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ENT.ORIGEM: CDL - 

DIAMANTINO / MT DATA VENCIMENTO: 06/11/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 434017 VALOR: 366,73 DATA INCLUSAO: 03/01/2017 * 

CREDOR: ZAGONEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ENT.ORIGEM: CDL - 

DIAMANTINO / MT DATA VENCIMENTO: 19/11/2016 TIPO: COMPRADOR 
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CONTRATO: 431675 VALOR: 201,00 DATA INCLUSAO: 03/01/2017 * 

CREDOR: OBA OBA FASHION CENTER ENT.ORIGEM: CDL - DIAMANTINO / 

MT DATA VENCIMENTO: 02/02/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 143 

VALOR: 120,00 DATA INCLUSAO: 23/05/2016 ---------------------------------

---------- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * 

CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 1515 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 01/10/2016 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0250494377 VALOR: 172,68 DATA 

INCLUSAO: 10/02/2017 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 

0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

01/09/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0267518570 

VALOR: 122,22 DATA INCLUSAO: 10/01/2017 Ademais, insta consignar 

que a ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito não configura dano moral quando preexistente restrição válida. 

Neste sentido, a jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO 

CONFIGURA DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO 

VÁLIDA. PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido 

o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, em 13 de abril de 2018. Jéssica Flávia 

S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 13 de abril de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-39.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MENDES DE ARRUDA (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar de indevida 

concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração 

de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 

bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em que pese as alegações da parte autora, infere-se 

das telas do sistema interno apresentadas pela parte reclamada que o 

autor possuía o contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo 

usufruído dos serviços da ré de Plano de TV, constatando-se que os 

serviços foram prestados no mesmo CEP indicado na peça inicial. Além 

disso, verifica-se que a fatura inscrita no órgão de proteção ao crédito foi 

localizada pela requerida sem a respectiva baixa por inadimplência, assim, 

vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em 

virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, consequentemente 

inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Reforça a existência de 

relação jurídica entre as partes e a pendência financeira remanescente a 

demonstração de diversos pagamentos realizados pela prestação de 

serviços da empresa, conforme consta do id. 12385933, p.5. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o 

serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não havendo, 

assim, o que se falar em inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da 

parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de 

rigor a procedência do pedido contraposto quanto à fatura devida e não 

quitada no valor de R$ 286,09 (duzentos e oitenta e seis reais e nove 

centavos). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para 

CONDENAR a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

286,09 (duzentos e oitenta e seis reais e nove centavos), quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 16 de abril de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 16 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-66.2017.8.11.0005
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ALEXIS SANDRO MAGALHAES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001502-66.2017.8.11.0005; 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: ALEXIS SANDRO MAGALHAES MORAES Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente e sem notificação prévia, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de juntada de 

comprovante de residência válido, eis que a requerida não trouxe qualquer 
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elemento de prova tendente a demonstrar que a autora reside em 

localidade diversa do comprovante de residência apresentado e, ainda, o 

próprio extrato do Serasa/SPC aponta que a autora reside efetivamente no 

endereço declinado na petição inicial. Analisada a questão preliminar, julgo 

o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus 

probatório. Pois bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez 

que a regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Em que pese as alegações da 

parte autora, infere-se das telas do sistema interno apresentadas pela 

parte reclamada que o autor possuía o contrato de telefonia inscrito no 

SPC/SERASA, tendo usufruído dos serviços da ré de plano de telefonia, 

constatando-se a coincidência dos dados pessoais do autor no cadastro 

interno existente na empresa. Além disso, verifica-se que a fatura inscrita 

no órgão de proteção ao crédito foi localizada pela requerida sem a 

respectiva baixa por inadimplência, assim, vislumbra-se que os serviços 

foram suspensos pela parte reclamada em virtude do inadimplemento da 

parte autora, sendo, consequentemente inscrita nos órgãos de proteção 

ao crédito. Reforça a existência de relação jurídica entre as partes e a 

pendência financeira remanescente a demonstração de diversos 

pagamentos realizados pela prestação de serviços da empresa, bem 

assim pelo histórico de atendimentos juntado pela ré em defesa. Portanto, 

a parte reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o 

serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não havendo, 

assim, o que se falar em inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da 

parte autora, de forma que improcede o pedido inicial. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, 

extingo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 16 de abril de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 16 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000752-64.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.634,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALDIVINO OSVALDO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução proposto 

pelo Banco do Bradesco S/A, argumentando, em suma, excesso na 

execução. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a 

irresignação da parte executada merece procedência. Isto porque, a 

executado realizou o pagamento da condenação em 08.02.2018, tendo 

atualizado o débito de acordo com a sentença até a data de 09/02/2018, 

sendo que o valor da dívida atualizada e depositada para pagamento pela 

parte executada corresponde ao importe de R$ R$ 11.860,55. Contudo, a 

parte exequente alega ainda a existência de um saldo remanescente no 

valor de R$1.127,95 devido pela executada. Para tanto, apresentou no id. 

11760062 os parâmetros utilizados em seu cálculo de atualização da 

dívida, no qual obteve o valor da dívida atualizada na quantia de R$ 

12.988,50. Entretanto, observo que a data do valor devido utilizada pela 

exequente (dia 10.12.2015) está incorreta, uma vez que a data correta 

deveria ser o dia da sentença condenatória, razão pela qual os cálculos 

da exequente obviamente resultam em valor superior ao devido. Assim, 

tendo em vista que os parâmetros adotados pela exequente para 

atualização da dívida não observaram corretamente a sentença 

condenatória, de forma que o resultado final do cálculo resultou em valor 

superior ao devido, e considerando que a executada já efetuou o 

pagamento do valor devido da dívida, cuja qual foi atualizada 

corretamente, não há que se falar em saldo remanescente a ser pago pela 

parte executada. Portanto, considerando que a obrigação já foi 

devidamente adimplida pela parte executada, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO. 

Libere-se o valor depositado pela executada de R$ 1.139,23, mediante 

alvará de levantamento em seu favor. Por consequência, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P.I.C. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 17 de abril de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-61.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010022-61.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GEOVANY PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, 19 

de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-38.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VINICIUS SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 
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ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à 

requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da parte autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o 

contrato, atendimento telefônico ou documento assinado pela parte 

reclamante apontando a referida contratação dos débitos discutidos, ou, 

ainda, histórico de atendimento e eventuais pagamentos já realizados no 

plano de telefonia, o que não foi feito. Logo, diante da inexistência da 

comprovação de relação jurídica e da inadimplência do débito inscrito no 

SPC/SERASA, deve a dívida ora debatida ser declarada como inexistente. 

No mesmo sentido é a posição da Turma Recursal Única deste Estado: 

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA 

REGULARIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE 

IN RE IPSA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não demonstrada de forma clara a legalidade e regularidade da 

cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da 

dívida negativada e sua irregularidade, cabendo ao magistrado a 

condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.(Procedimento do Juizado Especial Cível 

1465120178110001/2017, Turma Recursal Única, julgado e publicado no 

DJE em 20.10.2017). Assim sendo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, tendo em vista que juntou telas do sistema interno 

ilegíveis, não sendo possível analisá-las como meio de prova, o que 

evidencia que a negativação do nome da parte requerente foi indevida, 

fazendo jus, portanto, à declaração de inexistência da dívida objeto da 

ação. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples 

negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade in re ipso, salvo se houver negativação preexistente.” 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais) a título de danos morais, quantia que deverá ser acrescida de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 16 

de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 16 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-81.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA REZENDE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010441-81.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JULIA REZENDE BORGES Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL 

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 15.09.2015, 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 
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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, 

18 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FRANCIELLE EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

conforme no id. 12431443, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, 

com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 

485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem 

como do Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Diamantino/MT, 19 de abril de 2018. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga _____________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-30.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA CAMELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Rejeito a preliminar de inépcia da 

petição inicial por ausência de juntada de comprovante de residência 

válido, eis que a requerida não trouxe qualquer elemento de prova 

tendente a demonstrar que a autora reside em localidade diversa do 

comprovante de residência apresentado e, ainda, o próprio extrato do 

Serasa/SPC aponta que o autor reside efetivamente no endereço 

declinado na petição inicial. Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. 

O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica 

da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 

bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em que pese as alegações da parte autora, infere-se 

das telas do sistema interno apresentadas pela parte reclamada que o 

autor possuía o contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo 

usufruído dos serviços da ré durante os anos de 2013,2014,2015 e 2016. 

Além disso, verifica-se que as faturas inscritas nos órgãos de proteção 

ao crédito foram localizadas pela requerida sem a respectiva baixa por 

inadimplência, assim, vislumbra-se que os serviços foram suspensos pela 

parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Reforça a 

existência de relação jurídica entre as partes e a pendência financeira 

remanescente a demonstração de diversos pagamentos realizados pela 

prestação de serviços da empresa desde o ano de 2013 vinculado ao 

contrato inscrito no SPC/SERASA, bem assim pelo histórico de 

atendimentos juntado pela ré em defesa. Portanto, a parte reclamada agiu 

em exercício regular de direito, vez que prestou o serviço e não teve a 

contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o que se falar 

em inexistência do débito e indenização por dano moral. Por fim, não 

vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma 

que improcede o pedido inicial. Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial e, via de consequência, extingo o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de abril de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 19 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA CAMELO (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. De início, rejeito a impugnação ao 

endereço de residência do autor, vez que a declaração de residência do 

autor feita pelo autor, bem assim o comprovante de endereço declinado na 

peça inicial não foram elididos por qualquer prova pela ré e, não 

evidenciada qualquer irregularidade, resta afastada a referida questão. 

Passo ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante 

a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à requerida 

apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao menos o contrato, 

atendimento telefônico ou documento assinado pela parte reclamante 

apontando a referida contratação dos débitos discutidos, o que não foi 
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feito, até porque não apresentou defesa nos autos. Logo, não tendo a 

requerida comprovado a validade da cobrança, tendo em vista que não 

juntou qualquer prova, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de 

inexistência da dívida objeto da ação. No entanto, no que tange ao dano 

moral, este é improcedente. Isto porque, conforme consulta deste juízo a 

autora possui anotações preexistentes no SPC/SERASA e outras bases, 

conforme segue: C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -----------

-------------------------------- NOME: FABIO BARBOSA CAMELO DATA 

NASCIMENTO: 12/12/1983 CPF: 020.875.511-03 --------------------------------

----------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam 

registros de SPC na Entidade consultante. ---------------------------------------

---- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------------------------

-------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----------------------

-------------------- * CREDOR: MAGAZINE MARIA (IV MARCOS) 

ENT.ORIGEM: CDL - MIRASSOL D'OESTE / MT DATA VENCIMENTO: 

18/04/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 11823 VALOR: 63,00 DATA 

INCLUSAO: 12/03/2018 * CREDOR: SAPATARIA DO POVO ENT.ORIGEM: 

CDL - MIRASSOL D'OESTE / MT DATA VENCIMENTO: 08/01/2016 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 04248 VALOR: 178,00 DATA INCLUSAO: 

27/09/2017 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA 

------------------------------------------- * CREDOR: FIDC NPL I TELEFONE: 

0800 772 0299 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

10/03/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 4320326502904000 

VALOR: 226,19 DATA INCLUSAO: 24/03/2018 * CREDOR: BANCO 

BRADESCO S/A TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 15/02/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 020875511000003FI VALOR: 273,53 DATA INCLUSAO: 

22/04/2017 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 

1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 17/11/2015 

TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 2062576290 VALOR: 178,47 

DATA INCLUSAO: 11/04/2016 * CREDOR: COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDI ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 01/10/2014 

TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 508041 VALOR: 186,74 DATA 

INCLUSAO: 08/02/2016 E, assim sendo, não havendo prova de 

irregularidade da inscrição preexistente realizada em 08.02.2016 ou de 

eventual discussão judicial do débito, não se mostra cabível a indenização 

por danos morais no caso, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. 

Neste sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO 

STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, impõe-se 

reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato 

não poderia atingir a dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. 

Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, 

Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se o julgado supracitado, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de declaração de inexistência do débito discutido 

nos autos e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, o que faço 

com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 19 de Abril 

de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de Abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001735-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001735-64.2017.8.11.0037 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DOS 

SANTOS, PATRICIA CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA Vistos, etc. Designo 

audiência para oitiva das partes para o dia 23/05/2018, às 14h00min. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003865-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. Z. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO)

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1003865-66.2016.8.11.0003 REQUERENTE: VANIA ZANON REQUERIDO: 

ELTON RASIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Guarda, a qual foi 

remetida para ser processada no presente Juízo, em razão da menor em 

questão residir neste Município. Assim, dando prosseguimento ao feito, 

defiro o petitório retro e designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 14/06/2018, às 15h00min. Proceda-se à realização 

de estudo psicossocial junto ao menor e sua genitora nesta cidade de 

Primavera do Leste, deprecando-se o referido estudo ao Juízo de 

Rondonópolis, para realização do ato junto ao genitor. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003865-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. Z. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO)

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1003865-66.2016.8.11.0003 REQUERENTE: VANIA ZANON REQUERIDO: 

ELTON RASIA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Guarda, a qual foi 

remetida para ser processada no presente Juízo, em razão da menor em 

questão residir neste Município. Assim, dando prosseguimento ao feito, 

defiro o petitório retro e designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 14/06/2018, às 15h00min. Proceda-se à realização 

de estudo psicossocial junto ao menor e sua genitora nesta cidade de 

Primavera do Leste, deprecando-se o referido estudo ao Juízo de 

Rondonópolis, para realização do ato junto ao genitor. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165146 Nr: 2736-38.2016.811.0037

 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: IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 Considerando a juntada dos documentos de fls.110,111/115 e 

116/121,intimo a parte requerida para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 125263 Nr: 7840-16.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ANDREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS JOSÉ HENN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - 

OAB:15886/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SHUSTER - 

OAB:7721-B

 Vistos, etc.

Dê-se vista à requerente para que requeira o que entender de direito.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, a fim de proferir julgamento conjunto em ambos processos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 54125 Nr: 1723-82.2008.811.0037

 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: FLÁVIO RICARDO ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS BENEDITO ORTIZ - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR 

- OAB:MT 6.824, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a resposta do Cartório e a manifestação da inventariante, realize-se 

a avaliação dos bens que compõem o espólio, no prazo de vinte dias, por 

meio de oficial avaliador.Juntada a avaliação, intimem-se o herdeiro Flávio, 

os sucessores do herdeiro Alexandre, as Fazendas e o Ministério Público 

para manifestação.Não obstante as intimações determinadas, aportado o 

laudo de avaliação, intime-se a inventariante para apresentar a Guia de 

ITCD ou a declaração de isenção de imposto, bem como as certidões 

negativas em nome do de cujus Rubens, no prazo de vinte 

dias.Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do Leste, 08/03/2018.Lidiane de 

Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 33354 Nr: 1556-70.2005.811.0037

 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: RABF, LGF, HGDN, TMDOF, ALF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FÁTIMA FLORES - 

OAB:, ELIZABETE FATIMA FLORES - OAB:9168, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873, NAYARA ANDRÉA PEU DA SILVA - OAB:8460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a remessa para distribuição da Carta Precatória na 

Comarca de Frederico Westphalen, intimo o advogado para efetuar o 

pagamento da diligência em caráter de urgência sob pena de devolução da 

referida CP, conforme informação de fls. 229.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121080 Nr: 3577-38.2013.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVSDS, DSDS, ASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT/18.917

 Intimar o requerido da sentença proferida nos autos e abaixo transcrita, 

bem como para manifestar sobre o valor depositado de fl. 47.

S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Ante a petição de f. 52, a qual informa acerca do adimplemento do débito 

executado, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publicada e registrada no Sistema Apolo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000728-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON CESAR ERTEL OAB - 828.012.829-87 (REPRESENTANTE)

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CULTIVAGRO PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA LOURENCETTE OAB - 035.889.061-69 

(REPRESENTANTE)

WESLEY RODRIGUES MACEDO OAB - 989.323.731-91 (REPRESENTANTE)

 

Intimo o Advogado para manifestar-se acerca da negativa de citação 

constante no ID 12154343 dos autos.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002169-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BATTISTI NARDES (AUTOR)

JOSE OTAVIANO RIBEIRO NARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para complementar a diligência do Oficial de Justiça 

para o cumprimento do mandado na Fazenda São Luiz, tendo em vista que 

o recolhimento apresentado no Id. 12784625 refere-se à outra localidade. 

Intimo ainda, para efetuar o recolhimento de nova diligência dado a decisão 

judicial contida no Id. 12812116, sendo necessário expedição de novo 

mandado, eis que trata-se de localidade situada em zona diversa do 

primeiro mandado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173402 Nr: 6999-16.2016.811.0037

 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: ABNER LUCAS FRANCISCO SILVA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 6999-16.2016.811.0037 (Código 173402)

 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT

 Requerente: Abner Lucas Francisco Silva Diniz

Requerida: Porto Seguro Cia. de Seguros

Vistos etc.

A parte ré não concordou com o pedido de desistência da ação, tampouco 

a parte autora renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação, 

inexistindo, neste momento processual, viabilidade de extinção.

Destarte, agende-se nova perícia médica, nos moldes normativos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175272 Nr: 8149-32.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº 8149-32.2016.811.0037 (Código 175272)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Randon Administradora de Consórcios Ltda

Requerida: Jocasta Aparecida Lourencette

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Randon 

Administradora de Consórcios Ltda em face de Jocasta Aparecida 

Lourencette, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil (fls.150/152).

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.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 10 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74335 Nr: 6654-60.2010.811.0037

 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: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MORAES RODRIGUES - 

OAB:15929/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - 

OAB:11245/O

 Processo nº 6654-60.2010.811.0037 (Código nº 74335)

Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito

Requerente: Luiz Fernando de Oliveira

Requerido: Banco Daycoval S/A

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de 

Indébito proposta por Luiz Fernando de Oliveira em face de Banco 

Daycoval S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte autora noticiou a perda do 

objeto da ação em face do adimplemento das parcelas em mora, 

postulando pela extinção do feito nos termos do artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil (fls.85/87).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Tendo em vista a carência de ação pela ausência de interesse 

processual (perda superveniente), JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

Revogo a medida liminar.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos 

moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 10 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74965 Nr: 7283-34.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGELIGHT CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES DA SILVA E CIA LTDA - ME, DUARTE 

E ALENCAR LTDA, DYEGO RODRIGO BARBOSA DUARTE, CENTRO SUL 

CONTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, ELIZEU REIS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B, PEDRO HENRIQUE LIBANIO BORGES - OAB:MT 18561/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, VERONICA L. DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950/MT

 Processo nº 7283-34.2010.811.0037 (Código 74965)
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Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Engelight Contrução Elétrica Ltda - Epp

Executado: Soares da Silva e Cia Ltda - ME

Executado: Duarte e Alencar Ltda

Executado: Dyego Rodrigo Barbosa Duarte

Executado: Centro Sul Construções Elétricas Ltda

Executado: Elizeu Reis Duarte

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte executada para apresentar o plano de recuperação 

judicial homologado, bem como certidão de seu cumprimento, em 15 

(quinze) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 10 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148779 Nr: 3757-83.2015.811.0037

 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: ABDIEL PINTO CAMARGO, LINDIMEIRE SOUSA DE 

MORAIS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MARIANA DOHASHI, MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A, SUL AMÉRICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRSO AMARO DA SILVA - 

OAB:229822, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 

13.245-A, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JR - OAB:5959, 

JULIANA COPETTI - OAB: MT15746B, KARLA KAROLINA APARECIDA 

DIAS POMPERMAYER - OAB:15965/MT, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579-MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363MT

 CERTIDÃO

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação contida na decisão de f. 613/614, designa 

a audiência de conciliação para o dia 04 de julho de 2018, às 14h00min, na 

sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148779 Nr: 3757-83.2015.811.0037

 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: ABDIEL PINTO CAMARGO, LINDIMEIRE SOUSA DE 

MORAIS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MARIANA DOHASHI, MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A, SUL AMÉRICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRSO AMARO DA SILVA - 

OAB:229822, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 

13.245-A, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JR - OAB:5959, 

JULIANA COPETTI - OAB: MT15746B, KARLA KAROLINA APARECIDA 

DIAS POMPERMAYER - OAB:15965/MT, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579-MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363MT

 Processo nº 3757-83.2015.811.0037 (Código 148779)Ação de 

Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito Requerentes: 

Abdiel Pinto Camargo e Outra Requeridos: Bruna Mariana Dohashi e 

OutrosVistos em correição permanente. O pedido de custeio do tratamento 

médico/psiquiátrico dos autores já foi regularmente deferido por ocasião 

da concessão da medida liminar (fls.116), inclusive confirmada em sede 

recursal (fls.404), sem limitação de valores, motivo pelo qual se afigura 

prescindível nova deliberação judicial.Com efeito, a decisão inaugural que 

deferiu o pedido liminar integrou ao dispositivo o item II dos requerimentos 

constantes da peça preambular, consignando as seguintes ”. Como é 

possível notar, não houve qualquer limitação específica de valores, a não 

ser o decorrente, logicamente, da comprovação das despesas com o 

respectivo tratamento médico, psiquiátr ico, psicológico e 

medicamentos.Embora a parte autora tenha orçado, inicialmente, gastos na 

órbita de R$ 879,99 (oitocentos e setenta e nove reais e noventa e nove 

centavos), é evidente que o valor representava as despesas naquele 

momento, sendo natural que, com o passar dos anos, os custos dos 

tratamentos e medicamentos fossem reajustados/alterados, inclusive em 

decorrência da variação econômica e da alteração do prognóstico 

inicial.Portanto, havendo necessidade de custeio de tratamento em valores 

superiores aos anteriormente que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

a r t . 3 3 4 ,  § 9 º ) .  E m  s e g u i d a ,  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 18 de abril de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 186923 Nr: 2447-71.2017.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIUBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, SAMOEL 

DA SILVA, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. A. DA SILVA E CIA LTDA- EPP, 

SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:MT/7341-A, MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Processo nº 2447-71.2017.811.0037 (Código 186923)

Ação de Habilitação de Crédito

 Requerente: Recol Distribuição e Comércio Ltda.

Requerido: E.P.A. da Silva e Cia Ltda. – EPP e Outro

Vistos etc.

 Trata-se de ação de habilitação de crédito proposta por Recol Distribuição 

e Comércio Ltda., em face de E.P.A. da Silva e Cia Ltda. – EPP e Outro, 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Antes da formação da angularidade da relação jurídica processual, 

instada a recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, a parte autora quedou-se inerte, não promovendo a diligência 

que lhe competia, consoante certidão inclusa (fls.28).

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Não efetuado o recolhimento das custas, determino o cancelamento da 

distribuição, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, ante a ausência de recebimento da inicial.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

 P.R.I.C.
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Primavera do Leste (MT), 17 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66429 Nr: 6300-69.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BERTOLDI, ANGÉLICA DE LIMA 

MOREIRA BERTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 Certifico que nesta data intimo a Dra. Joicylene Rufina Silva Guimarães - 

OAB/MT 15.873/A, para regularizar sua atuação processual, 

apresentando o instrumento de mandato, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena do ato não ratificado ser considerado ineficaz relativamente 

àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas 

despesas e por perdas e danos, nos moldes do artigo 104, §2º, do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70489 Nr: 2798-88.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO ANTONIO FREIRE 

NETO - OAB:MT 14073

 Certifico que intimo das partes da sentença, em síntese: JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos 

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

causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

especialmente pelo julgamento antecipado da lide, fato que abreviou o 

labor profissional.

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Certifique-se quanto ao resultado do julgamento dos embargos nos autos 

da execução correlata.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30717 Nr: 2937-50.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA 

GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436

 Processo nº 2937-50.2004.811.0037 (Código 30717)

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Caramuru Alimentos Ltda

Executado: Gladir Gaiatto

Executada: Liamara Terezinha Gaiatto

Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no artigo 9º do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a arguição de 

impenhorabilidade e documentos que a acompanham (fls.199/214), em 5 

(cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 18 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129410 Nr: 2228-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ELIAS DA SERRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2228-63.2014.811.0037 (Código 129410)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

 Exequente: Banco Volkswagen S/A

Executado: Rodrigo Elias da Serra Silva

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial da ordem de 

penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso 

processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Às providências.

Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128191 Nr: 1126-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAQ PEÇAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

LTDA ME, LUIS CARLOS FERREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1126-06.2014.811.0037 (Código 128191)

Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executados: PRIMAQ - Peças Máquinas e Implementos Ltda – ME e Outro

 Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Às providências.

Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70489 Nr: 2798-88.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO ANTONIO FREIRE 

NETO - OAB:MT 14073

 Processo nº 2798-88.2010.811.0037 (Código 70489)

 Embargos à Execução

 Embargante: Eduardo Bertoldi

 Embargado: Emílio Divino Rodrigues

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Eduardo Bertoldi em face 

de Emílio Divino Rodrigues, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Aduz o embargante, em síntese, que foi afetado pela crise financeira e 

ficou impossibilitado de adimplir as parcelas pactuadas no instrumento de 

confissão de dívida firmada com o embargado, razão pela qual deve ser 

decretada extinta a execução. Subsidiariamente postula pela readequação 

dos valores para a real situação econômica do devedor (fls.08/10).

O embargado, devidamente intimado, impugnou os embargos, 

asseverando o caráter protelatório da defesa executiva, pela flagrante 

ausência de fundamento idôneo que a sustente, uma vez que o 

embargante confessou a dívida (fls.21/29).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A defesa executiva fundamenta-se, basicamente, na ausência de 

condições financeiras, o que teria ensejado a falta de pagamento da dívida 

executada.

O executado não nega que contraiu dívida junto ao embargado, relativa ao 

instrumento de confissão de dívida, firmado em 25 de setembro de 2008, 

no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), os quais deveriam ser pagos 

em 60 (sessenta) parcelas mensais.

Outrossim, justifica que o embargado deveria ter aguardado o 

reestabelecimento das condições financeiras mínimas para a promoção da 

presente execução.

 Os argumentos não são idôneos para a extinção da ação de execução.

 Com efeito, o embargante assumiu os riscos, contraindo, de forma 

voluntária, a dívida em execução, em face do incontroverso 

inadimplemento.

 Embora a conjuntura econômico-financeira deficitária narrada possa ser 

crível, não constitui justificativa para afastar o inadimplemento da 

obrigação pecuniária.

Ressoa, portanto, desarrazoada a extinção da execução postulada, sem 

qualquer vício jurídico subjacente.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO 

opostos por Eduardo Bertoldi em face de Emílio Divino Rodrigues.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos 

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

causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

especialmente pelo julgamento antecipado da lide, fato que abreviou o 

labor profissional.

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Certifique-se quanto ao resultado do julgamento dos embargos nos autos 

da execução correlata.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168300 Nr: 4366-32.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ORLANDO GLAESER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN LUIS GOMES MENDONÇA 

- OAB:MT/ 22597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e condeno a 

requerida ao pagamento da quantia referente a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária à 

partir da data da sentença, bem como ao ressarcimento do dano material, 

acaso ainda não realizado, no valor de R$ 2.499,00 (dois mil quatrocentos 

e noventa e nove reais), acrescidos de correção monetária a contar do 

desembolso e juros moratórios legais a contar da data da citação.Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos 

moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente em razão 

do julgamento antecipado da lide, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 15617 Nr: 1053-88.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ÁGUA FUNDA LTDA, 

FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, IZANETE ASTUTT TANNURE

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, ANTÔNIO CARLOS ROSA - OAB:4990-B, 

FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079/MT, 

ELIANE MOREIRA DA CUNHA - OAB:2296-E/MT, MILTON VIZINI 

CORRÊA JUNIOR - OAB:MT/3076-A, SALVADOR POMPEU DE BARROS 

FILHO - OAB:196

 Processo nº 1053-88.2001.811.0037 (Código nº 15617)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Agropecuária Água Funda Ltda e Outros

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Às providências.

Primavera do Leste (MT), 04 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176020 Nr: 8542-54.2016.811.0037

 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 CATERPILLAR S/A, SUZIMARIA MARIA DE 

SOUZA ARTUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, M. C. 

TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:SP/30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Processo nº 8542-54.2016.811.0037 (Código 176020)Impugnação – Base 

Normativa: Lei nº 11.101/2005, art.8ºImpugnante: Banco Caterpillar 

S/AReferência: Recuperação Judicial nº 7857-81.2015.811.0037 (Código 

157490)Recuperanda: Construtora Alfer Ltda., M. C. terraplanagem e 

Locação Ltda. – ME e Aomissão.Outrossim, não reproduz a realidade dos 

autos a arguição concernente à ressalva feita na peça preambular (“A 
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impugnante apresentou ‘Divergência’ à Administradora Judicial no qual 

buscou a exclusão do crédito relacionado na classe III – Quirografária, por 

estarem garantidos por alienação fiduciária de bem móvel, dessa forma 

não sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial), ressalvada a 

referência que eventualmente possa ter formalizado em outra inicial de 

outro processo, pois inexiste, no texto da petição inicial desses autos, 

qualquer menção ao cumprimento desse dever.A singela leitura da peça 

afasta essa arguição.Outrossim, inobstante a suposta controvérsia, fato é 

que o alegação não altera a circunstância da intempestividade. Destarte, 

não há qualquer omissão no ato decisório. O que pode haver, quando 

muito, é a discordância da embargante com o posicionamento adotado na 

decisão. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que o postulante 

deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de 

declaração com efeitos infringentes meio idôneo a tal fim. Isso posto, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 04 de abril 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6829 Nr: 329-89.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOMA OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar embargos/impugnação a penhora realizada às fls. 334, no 

prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005552-39.2017.8.11.0037

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:

TEREZINHA DE FATIMA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005552-39.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 17.586,31; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: TEREZINHA DE FATIMA 

GONCALVES Visto, Considerando a informação do requerido de 

id.12685396, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, certifique-se e concluso para análise. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2018. Glenda Moreira 

Borges Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127586 Nr: 552-80.2014.811.0037

 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: NEUCI RODRIGUES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 Visto,

Trata-se de Ação de Revisão de Contrato de Financiamento de Veículo 

com Pedido de Tutela Antecipada proposta por Neuci Rodrigues Moura 

contra BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, ambos 

qualificados nos autos.

A requerente informa que as partes entabularam acordo, apresentando 

comprovante do cumprimento integral deste, e requer a expedição de 

alvará para liberação dos valores depositados nos autos em seu favor 

(p.108/114).

À p.115 o requerido junta a minuta do acordo, onde ficou determinada a 

liberação dos valores constantes nos autos em favor da requerente, e 

pugna pela homologação deste e extinção da ação, bem como, desistem 

do prazo recursal.

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

bem como a desistência do prazo recursal.

 Diante do exposto, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz julga 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso 

II, do CPC.

Sem custas e taxas judiciarias, uma vez que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita (p.27).

Honorários como convencionado entre as partes.

Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados nos autos em 

favor da requerente, conforme solicitado (p.108/109).

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178080 Nr: 9630-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO RAZIA DEL PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDERSON AVANCI, ADÃO AVANCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT/ 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, o Estado-Juiz julga procedentes os pedidos iniciais, 

apresentados por Célio Razia del Paulo contra José Anderson Avanci e 

Adão Avanci, condenando os requeridos a pagarem o valor de R$ 

13.935,03 (treze mil novecentos e trinta e cinco reais e três centavos), 

referente a aluguel, corrigido com juros de mora de 1%, calculados a partir 

da citação. Condena-se ainda o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor dado à causa.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163116 Nr: 1724-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS 34.607, VOLNEI COPETTI - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015, do Código de Processo Civil, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a posse direta do bem, possibilitando a expedição de novo 
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certificado de registro e venda extrajudicial dos bens, tornando definitiva a 

liminar.Oficie-se o DETRAN desta Comarca, comunicando estar autorizado 

a proceder à transferência para o autor ou a terceiros que indicar.Custas 

e taxas judiciarias pagas (p.12/14).Condena-se a requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios, que se fixa no montante de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de 

Processo Civil).Não há restrições a serem baixadas nestes autos por este 

juízo. Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110000 Nr: 322-09.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Cite-se o executado para pagar a dívida correspondente ao valor de 

R$ 112.019,98 (cento e doze mil, dezenove reais e noventa e oito 

centavos), conforme planilha de débito (p. 97), no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829 do CPC).Decorrido o prazo, caso não seja 

pago o débito, concluso para análise dos demais pedidos.O(s) 

executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915).O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que o executado requeira o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916).Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei.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.A cópia desta 

decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC.Cumpra-se na forma.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54525 Nr: 2104-90.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA EUGÊNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B/MT, GUSTAVO SOUBHIE - OAB:5224-MT, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB/16.943-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7670, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 Visto,

 Com relação ao pedido do exequente para a reinclusão do IRB Brasil 

Resseguros S/A, no feito para que seja levado a efeito a penhora online 

em seus ativos financeiros, verifica-se que já houve o reconhecimento de 

sua ilegitimidade passiva com determinação de sua exclusão da lide em 

fls. 698, sem que houvesse qualquer objeção, razão pela qual indefere-se 

o pedido.

Na sequência, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento do 

feito, no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121051 Nr: 3547-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA MB LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jadson gomes maciel - 

OAB:18.714-E, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - OAB:MT 

18441, luiz henrique reis da silva - OAB:, MARCELO BRASIL SALIBA 

- OAB:MT 11546-A, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:OAB/MT 15458, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:MT/ 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 (...)Caso não sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC).O(s) 

executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915).O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que o executado requeira o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916).Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei.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.A cópia desta 

decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.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. Em relação ao pedido de 

restrição do veiculo, este já foi deferido e inserido, conforme se extrai da 

p.29 e 31.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165205 Nr: 2759-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Defere-se o pedido de justiça gratuita em favor da parte 

autora.Deixa-se de condenar em honorários, uma vez que não se formou 

contraditório.Após o trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo 

postulado, dê-se baixa dos autos, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe. Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109131 Nr: 8332-76.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivânia Duarte dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383/MT, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147386/SP, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - OAB:244.223/SP

 Certidico que o alvará de fls. 363 foi cancelado. Assim, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 44032 Nr: 6566-61.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 Certifico que ainda encontram remanescentes depositados nestes autos 

conforme se vê o extrato que segue anexo. Assim, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71912 Nr: 4227-90.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:14.224/RS, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 434/437, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129259 Nr: 2096-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINE DEOLA PIMENTEL BEDUSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCA EXAMINADORA DA FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYANNY DE OLIVEIRA UKS - 

OAB:OAB/RJ 203.844, Gabriela Dias Sardinha Segurasse - 

OAB:OAB/RJ 161.187, Leonardo Rodrigues Caldas - OAB:OAB/RJ 

113756, MAGDA FERNANDA NEVES DA SILVA - OAB:OAB/RJ 100.933, 

Noilvis Klem Ramos - OAB:OAB/MT 13100, VALTÉRCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 19365/O

 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 petição de p. 207/227, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165636 Nr: 2982-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165309 Nr: 2812-62.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:MT/ 12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 12406-A, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 34908 Nr: 2944-08.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIURA MARIA GAVAN BRAFF, MILTON JOÃO BRAFF - 

ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, NEIDE MARIA PAGANI DE LIRA - 

OAB:8960 MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, SAMOELSON 

ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:23943/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Deferem-se os pedidos de p.193/194.

Expeça-se levantamento dos valores bloqueados, observando os dados 

indicados a p. 194.

Em consonância com o disposto no art.921, III e §1º, do Código de 

Processo Civil, determina-se a suspensão da execução pelo prazo de 01 

(um) ano, ficando suspensa a prescrição. Transcorrido o prazo, intime-se 

o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05(cinco) dias. Nada sendo postulado, intime-se pessoalmente, para no 

prazo de 05(cinco) dias, promover o regular andamento do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para sentença, uma vez que 

prescinde do requerimento ou ciência da parte contrária, porque a 

execução não foi embargada pelo executado, não podendo a parte se 

beneficiar de sua própria omissão. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do 

STJ.

Consigna-se que o feito poderá ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145744 Nr: 2426-66.2015.811.0037

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONIDES EMILIANO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga procedente o pedido 

inicial e condena a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT ao 

pagamento de indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT, 

a parte autora Eronides Emiliano de Moraes, no valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo correção monetária 

pelo INPC desde a data do acidente e juros de mora de 1% a partir da 

citação, em consequência, resolve o mérito, na forma do art. 487, I do 

NCPC.Condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que se 

fixa em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em consonância com o 

artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em 

julgado e observadas as cautelas de praxe, arquive-se, com baixa na 

distribuição. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29926 Nr: 2225-60.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SOARES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARQUES - 

OAB:13.841-A

 Visto,

Inicialmente, antes de adentrar a questão suscitada, é importante frisar 

que a sentença somente pode ser alterada depois de publicada, por 

embargos de declaração de acordo com 494, do CPC, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme disposto no artigo 1.023 do mesmo Códex.

Decorrido o prazo para embargos, de acordo com artigo 1009 do CPC 

poderá interpor recurso de apelação, no prazo 15 (quinze) dias.

Passado estes prazos, caberia apenas a propositura da ação rescisória 

(art. 966 do CPC), mas segundo o STJ, o prazo decadencial de 2 anos se 

inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, 

que se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o 

transcurso do prazo recursal.

Assim, em que pese à irresignação do patrono do requerido, verifica-se 

que este foi intimado após o julgamento do feito, e não impetrou qualquer 

dos recursos possíveis, tendo a sentença transitado em julgado em 23 de 

janeiro de 2013 (p.798). Desta forma, verifica-se o decurso do prazo de 

todos os recursos, não havendo possibilidades para alteração da 

sentença, razão pela qual, indefere-se o pedido de p. 804.

Intime-se. Cumpra-se.

Após, remetam os autos novamente ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115488 Nr: 6042-54.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOZIAS MARIANO SILVA, ELAIR DOS SANTOS 

HERTER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSNIEL CORREIA DE OLIVEIRA, NELI CORREA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RAFAEL 

BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 101 e determina-se a citação por edital dos 

requeridos, devendo a parte autora providenciar o necessário.

 Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do NCPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação pelo DJE.

Decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101282 Nr: 828-19.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINHO TONUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA SERLEY DAL OLMO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEI VITÓRIO ROGENSKI - 

OAB:, CAMILA FAVRETTO VIEIRA - OAB:OAB/PR 69.803, MARELI 

LINCK NEITZKE - OAB:OAB/PR 64.503, MÔNICA HELENA RUARO 

TONELLI - OAB:41627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em relação ao pedido de p.97/98, determina-se que o resultado da 

pesquisa realizada pelo sistema Infojud seja juntado aos autos, devendo o 

presente feito tramitar sob segredo de justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135971 Nr: 7532-43.2014.811.0037

 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: MARLENE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT/11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da decisão de p. 103, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para apresentarem memoriais sucessivos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118205 Nr: 553-02.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA SILVA & CAMPOS BORDÃO DA SILVA 

LTDA - ME, NILIA CAMPOS BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:MT 11.378, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, ILDO 

DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 61 e determina-se a citação por edital dos 

executados, devendo a parte autora providenciar o necessário.

 Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do NCPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 
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citação pelo DJE.

Decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177281 Nr: 9205-03.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXATA CONTABILIDADE LTDA, MÁRCIO 

NALON BARBOSA, DANIELI LAIS KERKHOFF BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT 16.691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA 

- OAB:PR/ 27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 184212 Nr: 1011-77.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIREGINA TAFAREL AZZOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, GILBERTO SAAD - OAB:SP 24956, JOÃO MARCELO 

GUERRA SAAD - OAB:SP 234.665

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre a petição de p. 108, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 35435 Nr: 3462-95.2005.811.0037

 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: MARCELO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, defiro o pedido, redesigno o 

presente ato para 07 de junho de 2018, às 14:30h. Translade-se cópia aos 

autos cód.: 42006. Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Eu, Daline 

Alves Pires (Estagiária de Gabinete) que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135865 Nr: 7450-12.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ROSA CAMPOS, ROSINEIA DE 

FATIMA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA LUZA - OAB:14.059/MT, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 Visto,

Trata-se de Execução por Quantia Certa proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob 

Primavera contra Wellington Rosa Campos e Rosineia de Fatima Martins, 

todos qualificados.

As partes entabularam acordo (fls. 137/143), suspendendo-se o processo 

até o dia 20/12/2017. Decorrido o prazo de suspensão, o exequente 

informa que os executados cumpriram com o acordo em sua integralidade 

e requer a extinção do feito.

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, considerando informação do exequente do 

recebimento integral do débito, o Estado-Juiz julga extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Custas e taxas judiciárias pagas (fls. 129/131).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66654 Nr: 6510-23.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO, MARIA NATALINA 

GRANDO GUENO

 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: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105713 Nr: 4746-31.2011.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENNYNK FERNANDO PRATES 

- OAB:MT 20967-O, JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 7.458-A, WILLIAN 

RICARDO MELLO ZANONI - OAB:66404

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO ZANONI, Cpf: 42412374953, 

Rg: 1.476.269-8, Filiação: Claudio Zanoni e Sebastiana Zanoni, data de 

nascimento: 11/03/1957, brasileiro(a), natural de Peabiru-PR, casado(a), 

agropecuarista, agricultor, Telefone 66-99861241. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018
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Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17656 Nr: 2478-53.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Cumpre-me intimar o Dr. Willian Ricardo Mello Zanoni, OAB/PR 66404, 

PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO 24hs, SOB PENA 

DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC196 do CPC

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003692-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

JUNTADA Nesta data faço a juntada do Laudo Pericial, encaminhando em 

seguida os autos as partes para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre o 

laudo pericial requerendo o que entender de direito. Primavera do Leste, 

19 de abril de 2018. Vera Maria Signori Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000822-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000822-19.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 11.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Vistos. Ante a inércia da empresa nomeada 

anteriormente, revogo a nomeação e nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, 

médico, que atende nesta cidade e comarca, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de 

abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000259-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - MT19044/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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000259-25.2016.8.11.0037 REQUERENTE: WELLIS MARCOS ROSA 

CAMPOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA 

DE EVIDÊNCIA proposta por WELLIS MARCOS ROSA CAMPOS em face do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. Aduz o requerente, em síntese, que é servidor público 

municipal efetivo, na função de Operador de Máquinas, sendo que, nas 

eleições municipais de 2016, pleiteou à candidatura do mandato de 

vereador, a qual foi registrada em 18.08.2016 e deferida em 01.09.2016. 

Alega que, em decorrência de sua candidatura, requereu 

desincompatibilização de suas funções públicas pelo período de 03 

meses, a contar de 01.07.2016, a qual foi deferida. Relata que a secretária 

municipal de infraestrutura informou que a desincompatibilização do cargo 

para concorrer às eleições seria sem remuneração, bem como que a data 

inicial seria a partir de 20.07.2016, perdendo, assim, a data limite para a 

desincompatibilização do cargo que é 02.07.2016. Argumenta que o 

requerido não efetuou o pagamento de seu salário referente ao mês de 

julho e parcialmente o mês de agosto de 2016. Assim, pugnou pelo 

deferimento da tutela de evidência a fim de ordenar ao requerido que 

efetuasse o pagamento retido dos proventos salários vencidos e não 

pagos, referente ao mês de julho e parcialmente de agosto de 2016. No ID 

3731489, o pedido de tutela foi indeferido. O requerido apresentou 

contestação rebatendo os argumentos expostos na inicial e pugnando 

pela improcedência do pedido. A parte autora impugnou a contestação e 

ratificou todos os termos da petição inicial (ID 5789180). Inexistindo 

interesse na produção de outras provas, vieram conclusos para 

julgamento. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

dispensando dilação probatória, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. A 

questão controvertida cinge-se ao reconhecimento do direito do autor de 

receber os salários dos meses de julho e agosto de 2016, período em que 

o requerente esteve desincompatibilizado de suas funções para fins 

eleitorais. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera 

do Leste/MT, em seu artigo 105, §1º e 2º, dispõe: “O servidor terá direito a 

licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua 

escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a 

véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral. §1º - O 

servidor candidato a cargo público na localidade onde desempenha suas 

funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, 

arrecadação, dele será afastado, a partir do dia imediatamente posterior 

ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º 

(décimo) dia seguinte ao do pleito. §2º - A partir do registro de sua 

candidatura e até o 10º (décimo) dia seguinte ao da eleição o servidor fará 

jus a licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo 

período de 3 (três) meses”. Denota-se que, para o pleito de 2016, o prazo 

para a formulação dos requerimentos, pelos partidos ou coligações, 

encerrou-se às 19:00 horas do dia 5 de agosto de 2016, consoante artigo 

8º da Resolução do TSE nº 23.455/2016. Consta nos autos que o pedido 

de registro de candidatura foi apresentado na data de 18.08.2016, o qual 
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foi deferido consoante sentença de ID 3706506. Outrossim, o autor 

requereu sua desincompatibilização em 15.06.2016 (ID 3706566), sendo 

deferida, segundo a Portaria nº 808/16 (ID 3706578), em 01.07.2016. A 

desincompatibilização do requerente foi fundada no preceito da Lei 

Complementar nº 64/90, a qual estabelece, de acordo com o artigo 14, § 

9º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, 

e determina outras providências, a saber em seu artigo 1º, II, “l” dispõe: 

“São inelegíveis: I – para qualquer cargo: (...); II – (...); l) ”os que, 

servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da 

Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo 

Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, 

garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais”. Há, 

portanto, base jurídica para o direito vindicado pelo autor. Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial: “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO 

CÍVIEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - 

AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO - 

PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS INTEGRAIS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1º, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

67/90 - PRECEDENTES- CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - Aos servidores 

públicos é garantido o direito à percepção dos vencimentos integrais 

enquanto afastado para concorrer a cargo eletivo, 'ex vi' do disposto no 

art. 1º, I, da Lei Complementar nº 64/90.” (TJ-MG - AC: 

10421120012982001 MG, Relator: Barros Levenhagen, Data de 

Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 09/06/2014) “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DA RECEITA 

ESTADUAL. AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. LEI 

COMPLEMENTAR Nº 64/90. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/02. 

SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO DURANTE A LICENÇA. ILEGALIDADE. 

DIREITO À PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS SEUS VENCIMENTOS NO PERÍODO 

DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Quando o artigo 1º da Lei nº 64/90 

exigiu o afastamento, sob pena de inelegibilidade, ele o fez em nome do 

interesse público, garantindo a todos os servidores o direito à percepção 

dos vencimentos integrais. Assim sendo, ofende os Princípios da 

Legalidade e Isonomia o ato que suspende o pagamento de remuneração 

de servidores da receita estadual durante o período de licença para 

concorrer a cargo eletivo”. (TJ-PR - APCVREEX: 7225781 PR 0722578-1, 

Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 15/02/2011, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 580) MANDADO DE SEGURANÇA - 

POLICIAL MILITAR - CANDIDATURA A CARGO ELETIVO - LICENÇA COM 

VENCIMENTOS INTEGRAIS - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

64/90 - ILEGALIDADE DO DISPOSTO NO ESTATUTO ESTADUAL DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A Lei Complementar nº 64/90, que se aplica tanto aos 

servidores civis quanto a militares em razão do Princípio da Isonomia, 

assegurou no art. 1º, I, alínea “l”, o direito de o servidor receber 

integralmente os vencimentos quando afastado para concorrer a mandato 

político. A restrição imposta pelo Estatuto dos Militares de Mato Grosso, Lei 

Complementar Estadual nº 231/2005, é acometida de ilegalidade por 

confrontar o direito de percepção integral dos vencimentos albergado pela 

Lei Complementar Federal nº 64/90. (TJMT-MS 129752/2008, DES. A. 

BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2009, Publicado no DJE 18/06/2009) 

Destarte, considerando que o requerente, na qualidade de servidor 

público, a partir do registro de sua candidatura fazia jus a licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO na 

inicial e condeno o requerido a pagar ao requerente a importância relativa 

ao salário do mês de julho/2016 e parcial de agosto/2016, devidamente 

atualizados pela variação do INPC, desde a data em que deveria ter sido 

paga, e acrescida de juros de mora de 6% ao ano (artigo 1º-F da MP 

2180-35/2001) a partir da citação (artigo 219 do CPC) (STF RE 

362519/PR). Consigno que deverão ser descontados os valores 

recebidos, se devidamente comprovados, no momento da elaboração do 

cálculo. Fixo honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil em favor da parte 

requerente. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004756-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LARRI RIVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004756-48.2017.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 1.452.541,03; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL (1118)/[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À 

EXECUÇÃO]. Vistos. Aguarde-se a avaliação dos bens ofertados como 

garantia, nos autos associados. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de abril 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002310-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIONI BUDUNOV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002310-38.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 44.838,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[CONVERSÃO, RESTABELECIMENTO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO PARA 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por KIONI BUDUNOV em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de esclerose 

múltipla, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado restaram 

demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, existe início de prova 

material, bem como de incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para 

almejar o benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 
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auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante 

das alegações e dos exames médicos juntados, resta demonstrado, de 

forma patente, a incapacidade temporária da parte requerente para o 

labor, bem como a inexistência de recursos próprios e da sua família para 

prover a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, intime-se a autarquia federal para que 

implante o benefício da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o Dr. Pedro Henrique de Abreu Balata, 

Médico Psiquiatra, CRM 7252/MT, e-mail: pedro_balata@hotmail.com, 

telefone comercial (65)9-8129-8909, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de 

abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002415-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS (REQUERIDO)

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002415-49.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: CLEUZA BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA, CUIABA FUNDO 

DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Nos termos da legislação vigente e 

do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a requerente para no prazo legal impugnar a contestação. 

Primavera do Leste,19 de abril de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor 

(a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102709 Nr: 2034-68.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GARCIA NOGUEIRA, LEONARDO 

TADEU BORTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900, ZILDA 

MARIA BELTRAME FRANÇA - OAB:13417

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar os requeridos em 

nas custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e remeta-se o feito ao arquivo definitivo 

com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 18 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105179 Nr: 4171-23.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:MT 12196, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de intimar pessoalmente o requerente para audiência 

do dia 09/05/2018 para prestar depoimento pessoal, considerando a 

certidão negativa da Senhora Oficiala de Justiça às fls. 546. Certifico 

ainda que o Advogado da parte autora foi intimado da audiência desiganda 

para o dia 09/05/2018 às 14h15 minutos, via telefone, conforme certidão 

de fls. 549.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112889 Nr: 3362-96.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FIGUEIREDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890/MT, ETHIENE BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE 

LIMA - OAB:7058-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e portaria 02/2017/GAB, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

10(dez) dias, manifestar acerca das informações de fls. 140/141 do TRF1 

quanto ao valor da requisição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125871 Nr: 8438-67.2013.811.0037

 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: BERENICE LAVÍNIA JANÉRI BARBOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO VALLE 

BARBOSA DOS ANJOS - OAB:7500/MT, SIMONE MARIA VALLE 

BARBOSA DOS ANJOS - OAB:MT/9393, THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:MT 14.858, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes da distribuição da Carta Precatória na Comarca de 

Poxoréo-MT(Cód. 78764), intimando-os para comparecerem à audiência de 

instrução designada para o dia 05/06/2018 às 17h00 naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118590 Nr: 954-98.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Violada Lopes, ADRIANA VIOLADA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 954-98.2013.811.0037 (Código 118590)

Vistos.

Ante a petição de fl. 47, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 8215 Nr: 30-49.1997.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA NOVA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA, EDUARDO PERIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES 

- OAB:8798, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Processo nº: 30-49.1997.811.0037 (Código 8215)

Vistos.

Ante a petição de fl. 349, 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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52428 Nr: 6967-26.2007.811.0037

 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): E. R. DE OLIVEIRA - COSMETICOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6967-26.2007.811.0037 (Código 52428)

Vistos.

Ante a petição de fl. 75, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132398 Nr: 4715-06.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO RIBEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4715-06.2014.811.0037 (Código 132398)

Vistos.

Ante a petição de fl. 19, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 160 de 810



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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101203 Nr: 768-46.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132803 Nr: 5049-40.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FARIAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5049-40.2014.811.0037 (Código 132803)

Vistos.

Ante a petição de fl. 19, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115614 Nr: 6171-59.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA FERNANDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6171-59.2012.811.0037 (Código 115614)

Vistos.

Ante a petição de fl. 95, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103601 Nr: 9147-10.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDA PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9147-10.2010.811.0037 (Código 103601)

Vistos.

Ante a petição de fl. 39, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132700 Nr: 4973-16.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA BRITO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4973-16.2014.811.0037 (Código 132700)

Vistos.

Ante a petição de fl. 15, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.
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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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50204 Nr: 5504-49.2007.811.0037

 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): MILTON RODRIGUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5504-49.2007.811.0037 (Código 50204)

Vistos.

Ante a petição de fl. 36, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65977 Nr: 5765-43.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5765-43.2009.811.0037 (Código 65977)

Vistos.

Ante a petição de fl. 51-v, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63068 Nr: 2539-30.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALCON GAMO LTDA - ME, ODETE DO 

AMARAL GATTO, HELOISA HELENA GATTO MORINIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2539-30.2009.811.0037 (Código 63068)

Vistos.

Ante a petição de fl. 62, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52771 Nr: 7126-66.2007.811.0037

 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): LIZIANE HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7126-66.2007.811.0037 (Código 52771)

Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.
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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.

Defiro ainda o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, importante consignar que as mesmas deverão ser guardadas 

em pasta própria.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47202 Nr: 2617-92.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISHI SERVIÇOS ELETRONICOS, NELSON 

JUNITI NISHIMURA, NEIDE YOSHIMI NISHIMURA, YOSHIMI ADMINISTRAÇÃO 

E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2617-92.2007.811.0037 (Código 47202)

Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o 

que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103577 Nr: 9130-71.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE MARIA HARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte exequente 

quanto à determinação de juntada da certidão atualizada do imóvel que 

pretende ver penhorado.Contudo, da análise dos autos, verifico que tal 

pedido não merece acolhimento, visto que o referido despacho foi 

proferido em conformidade com a lei e com o entendimento jurisprudencial, 

bem como a fim de evitar maiores transtornos às partes interessadas.Isto 

posto, indefiro o pedido de reconsideração do despacho de fl. 31.Sem 

prejuízo, defiro o requerimento de penhora on line.Deve ser consignado 

que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Ainda, 

defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.Proceda-se às diligências a 

fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome do requerido, 

junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizada a 

diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

16 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135152 Nr: 6900-17.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCIR JAIME GNOATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte exequente 

quanto à determinação de juntada da certidão atualizada do imóvel que 

pretende ver penhorado.Contudo, da análise dos autos, verifico que tal 

pedido não merece acolhimento, visto que o referido despacho foi 

proferido em conformidade com a lei e com o entendimento jurisprudencial, 

bem como a fim de evitar maiores transtornos às partes interessadas.Isto 

posto, indefiro o pedido de reconsideração do despacho de fl. 32.Sem 

prejuízo, defiro o requerimento de penhora on line.Deve ser consignado 

que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Ainda, 

defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.Proceda-se às diligências a 

fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome do requerido, 

junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizada a 

diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Cumpra-se, 
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expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

16 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118598 Nr: 962-75.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANSKI & DAL SOLIO LTDA - ME, CLAUDIO 

CEZAR DE DAL SOLIO, MARCIO ADRIANO URBANSKI, IVONE DOS 

SANTOS DA CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 962-75.2013.811.0037 (Código 118598)

Vistos.

Ante a petição de fl. 72, 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 Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70712 Nr: 3023-11.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA GALHARDO, JOSE MARIA 

GALHARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.Dito isso, defiro o 

requerimento de penhora on line de fl. 43.Deve ser consignado que artigo 

835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Sem prejuízo, defiro ainda o pedido de inclusão de restrição 

aos veículos, eventualmente encontrados, através do sistema 

RENAJUD.Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as diligências, intimem-se as 

partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130645 Nr: 3260-06.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE TEREZINHA BORGES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3260-06.2014.811.0037 (Código 130645)

Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o 

que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127768 Nr: 721-67.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 721-67.2014.811.0037 (Código 127768)

Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.
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Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, importante consignar que as mesmas deverão ser guardadas 

em pasta própria.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127533 Nr: 500-84.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 500-84.2014.811.0037 (Código 127533)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto à citação por edital do executado.

Sem prejuízo, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como 

curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49428 Nr: 4750-10.2007.811.0037

 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): TELMIVANY L. DOS P. DALLABRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte exequente 

quanto à determinação de juntada da certidão atualizada do imóvel que 

pretende ver penhorado.Contudo, da análise dos autos, verifico que tal 

pedido não merece acolhimento, visto que o referido despacho foi 

proferido em conformidade com a lei e com o entendimento jurisprudencial, 

bem como a fim de evitar maiores transtornos às partes interessadas.Isto 

posto, indefiro o pedido de reconsideração do despacho de fl. 69.Sem 

prejuízo, defiro o requerimento de penhora on line.Deve ser consignado 

que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Ainda, 

defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.Proceda-se às diligências a 

fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome do requerido, 

junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizada a 

diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

16 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128046 Nr: 987-54.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA I. M. ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 987-54.2014.811.0037 (Código 128046)

Vistos.

Ante a petição de fl. 18, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102439 Nr: 1838-98.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA I. M. ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1838-98.2011.811.0037 (Código 102439)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53206 Nr: 6925-74.2007.811.0037

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA UBIRATA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6925-74.2007.811.0037 (Código 53206)

Vistos.

Ante a petição de fl. 41, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3339 Nr: 47-85.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARIA CAMARGO RIBEIRO, SÍLVIO 

ROMERO RIBEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:6799, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - OAB:3675, 

ROMES JULIO TOMAZ -PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:, 

WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 47-85.1997.811.0037 (Código 3339)

Vistos.

Ante a petição de fl. 228, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69771 Nr: 2078-24.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARIA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2078-24.2010.811.0037 (Código 69771)

Vistos.

Ante a petição de fl. 35, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69463 Nr: 1770-85.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Schumann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1770-85.2010.811.0037 (Código 69463)

Vistos.

Ante a petição de fl. 29, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102129 Nr: 8606-74.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AVERSON MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8606-74.2010.811.0037 (Código 102129)

Vistos.

Ante a petição de fl. 21, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104462 Nr: 3441-12.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAILTOM CONCEIÇÃO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3441-12.2011.811.0037 (Código 104462)

Vistos.

Ante a petição de fl. 37, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14388 Nr: 111-56.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO GIRARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 111-56.2001.811.0037 (Código 14388)

Vistos.

Ante a petição de fl. 145, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68136 Nr: 7665-61.2009.811.0037

 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): DELTA ELETRO ELETRÔNICA COMÉRCIO 

SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7665-61.2009.811.0037 (Código 68136)

Vistos.

Ante a petição de fl. 32, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22274 Nr: 3209-15.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.L REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3209-15.2002.811.0037 (Código 22274)

Vistos.
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Ante a petição de fl. 89, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101365 Nr: 8431-80.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8431-80.2010.811.0037 (Código 101365)

Vistos.

Ante a petição de fl. 37, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133260 Nr: 5409-72.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDSON LUIZ FONTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5409-72.2014.811.0037 (Código 133260)

Vistos.

Ante a petição de fl. 21, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73429 Nr: 5751-25.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRON ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - 

EPP, MARIA APARECIDA DANTAS DE ALMEIDA, Junior Cezar Anton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.Dito isso, defiro o 

pedido de penhora on line de fls. 38/39.Deve ser consignado que o artigo 

835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Sem prejuízo, defiro ainda o pedido de inclusão de restrição 

aos veículos, eventualmente encontrados, através do sistema 

RENAJUD.Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as diligências, intimem-se as 

partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 10 de abril de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53214 Nr: 6926-59.2007.811.0037

 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): TRANSPORTES SÃO JORGE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6926-59.2007.811.0037 (Código 53214)

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 
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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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102840 Nr: 8770-39.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UESLEI ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8770-39.2010.811.0037 (Código 102840)

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44981 Nr: 6373-46.2006.811.0037

 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): LEOPOLDINO JOÃO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJACKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA 

BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6373-46.2006.811.0037 (Código 44981)

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22475 Nr: 3217-89.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIZ SILVA COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJACKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA 

BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3217-89.2002.811.0037 (Código 22475)

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.
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Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104857 Nr: 3843-93.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR BENTO DA SILVA CEREAIS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3843-93.2011.811.0037 (Código 104857)

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 abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002980-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ALINE KAROLAINE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002980-13.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Parte Ré: REQUERIDO: ALINE KAROLAINE RODRIGUES 

DOS SANTOS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Não obstante as 

alegações da Defensoria Pública no Id 9699329, o processo registra a 

citação eletrônica da requerida-paciente através daquele Órgão (conforme 

se verifica da aba “Expedientes”). No mais, a manifestação processual da 

Defensoria Pública acerca da citação e da representação processual da 

requerida-paciente tem natureza de matéria preliminar ao mérito, apesar de 

ausente a designação na peça como tal. Dessarte, abra-se ao Ministério 

Público para manifestação, inclusive sobre a manifestação da Defensoria 

Pública concernente à preliminar aventada. Prossiga-se o processo. 

Primavera do Leste/MT, 18 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-15.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CLARA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010353-15.2013.8.11.0037; 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]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SEBASTIANA CLARA DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: OI S.A. Vistos, 

Manifeste-se o credor (a), por intermédio de seu advogado (a), sobre o 

pedido constante do id. 12731766. PRIMAVERA DO LESTE, 19 de abril de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 145249 Nr: 2192-84.2015.811.0037

 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: PAULO ROBERTO DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, NMED 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Vistos,

Certifique-se o trânsito em julgado em relação aos réus, Érico Piana Pinto 

Pereira, Município de Primavera do Leste/MT e Josafá Martins Barboza.

Antes de apreciar o pedido de assunção do polo ativo como autor popular 

(fl. 1.840) e a publicação de edital, intime-se o requerente a comprovar 

sua regularidade como eleitor perante a Justiça Eleitoral, no prazo de 5 

(cinco) dias.

No que tange ao pedido do Ministério Público para desentranhamento de 

documentos sigilosos, à fl. 1.835, entendo necessário maiores 

esclarecimentos antes de decidir sobre este pleito.

Diante disso, oficie-se ao douto Juízo Criminal desta Comarca, solicitando 

que informe se a ação penal nº 8871-32.2017.8.11.0037, o pedido de 

quebra de sigilo telefônico e/ou de dados, além de outros incidentes 

relativos aos fatos nela investigados, apensados ou não àquela, 

tramitam/permanecem em segredo de justiça, especificando-se o número e 

a situação de cada um (se em segredo de justiça ou não).

 Conste do expediente a informação de que foram juntadas na ação 

popular em epígrafe as cópias de vários documentos, dentre eles: 

denúncia da ação penal mencionada, mídias em CD, autos 

circunstanciados de interceptação telefônica referentes ao(à): 

Procedimento Criminal código 145305, Alvará de autorização nº 001/2015, 

Ofícios Judiciais nº 406, 408, 409/2015-TCCR, Ofícios Judiciais nº 486, 

487/2015-TCCR e Decisão Judicial 163628, devendo-se encaminhar cópia 

da primeira página de cada um deles, para melhor compreensão do 
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destinatário (às fls. 1.753, 1.766, 1.782, 1.797, 1.811 e 1.819). Ainda, 

encaminhe-se cópia da petição da fl. 1.835.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se, servindo a presente decisão de ofício.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 145249 Nr: 2192-84.2015.811.0037

 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: PAULO ROBERTO DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, NMED 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Nesta data, INTIMO os advogados, a saber: 1)- Dr. RODOLFO SORIANO 

WOLFF - OAB-MT. 11900, advogado da parte ré NMED 

INCORPORADORAN LTDA; 2)- Dr. MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB-MT. 

16647, advogado da parte ré ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA; 3)- Dr. 

ROGÉRIO DE BARROS CURADO - OAB-MT. 10.944, advogado da parte ré 

JOSAFÁ MARTINS BARBOSA; 4)- Dra. LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB-MT. 5974-B, advogada da parte PAULO ROBERTO DONIN e 

ESTANIEL PASCOAL DA SILVA, de todo o teor da decisão proferida nos 

autos, nesta data de 18/04/2018, e anexada às fls. 1844 e verso, e que 

poderá ser visualizada no Sistema Apolo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011161-83.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MENDES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011161-83.2014.8.11.0037 

Promovente: FELIPE MENDES BARBOSA Promovido: BANCO DO BRASIL 

S/A Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por FELIPE MENDES 

BARBOSA em face de BANCO DO BRASIL S/A. Analisando-se os autos, 

verifica-se que a parte autora foi intimada apresentar juntar comprovante 

de negativação legível, entretanto se manteve inerte por mais de 30 dias. 

Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme 

leciona o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Vejamos: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, conforme art. 485, III do CPC. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera 

do Leste, 19 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.04.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012178-23.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO)
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EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012178-23.2015.8.11.0037 

Promovente: FERNANDO DE SOUSA SANTOS. Promovido: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

FERNANDO DE SOUSA SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A. 

Devidamente citado, o reclamado apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. O autor alega que o réu incluiu 

seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. O réu, 

embora tenha sido intimado, não compareceu à audiência de conciliação, 

bem como não apresentou contestação, portanto, clara é sua REVELIA. 

Analisando a questão discutida verifico que razão assiste à parte 

requerente, eis que a parte ré, não juntou aos autos nenhum documento 

capaz de comprovar o vínculo entre as partes, bem como não lançou 

nenhum argumento que eximisse sua responsabilidade. Saliento que a 

causa versa sobre a alegada inexistência de relação contratual válida 

para ensejar a inscrição da dívida. Em sendo assim, tenho que a 

reclamada não se desincumbiu do ônus do art. 14 3º, I do CDC, a respeito 

de provar cabalmente a ciência e anuência inequívoca do reclamante no 

contrato originário do débito. Importante frisar que a responsabilidade das 

instituições financeiras pela segurança dos serviços por ela prestados é 

considerada objetiva, em razão do risco da atividade bancária e da 

relação de consumo existente com os clientes (CC, art. 927, parágrafo 

único, e CDC, art. 14). Vejamos: “CDC. Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” O caput referido artigo 14 do CDC prevê a regra da 

responsabilidade civil objetiva, isto é, independentemente de culpa. Por 

sua vez, o § 3° do mesmo artigo trata das causas de exclusão de 

responsabilidade do fornecedor de serviços. Vejamos: “CDC. Art. 14. (...) 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Portanto, tem-se que aplicar a 

responsabilidade objetiva do banco réu ao presente caso, eis que assume 

o risco pelas atividades exercidas, bem como prestou serviço falho e além 

disso, não dignou-se em provar qualquer alegação que o exime de culpa. 

Portanto, deve ele ser responsabilizado pelos danos causados a parte 

autora. Por consequência, tenho que a declaração de inexistência do 

débito encontra acolhida na presente demanda. No tocante ao dano moral, 

resta configurada a ilícita conduta da parte reclamada que, por sua conta 

e risco disponibilizou os dados do reclamante à consulta pública, 

qualificando-a como mau pagador, quando esta nada contribuiu com o fato 
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danoso. Assim, resta evidente que no caso em apreço, extrapolou o mero 

descumprimento contratual e alcançou o abuso do direito na seara 

consumerista, insculpido no art. 39, IV do CDC, vez que o reclamado, 

prevaleceu-se da hipossuficiência técnica da reclamante. Ademais, no 

presente caso, o dano moral é considerado presumido ou in re ipsa, 

prescindindo-se de comprovação, pois insuscetível de demonstração no 

mundo fático a dor, a angústia, a intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e 

quaisquer outras ofensas à personalidade da pessoa, haja vista que 

integra o rol de direito extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação 

supera, em muito, os limites da razoabilidade. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento 

uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. 2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se 

mostra exorbitante, o que afasta a necessidade de intervenção desta 

Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são 

devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 

54/STJ. 4. Agravo não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 

2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/09/2013). Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos 

morais. Resta, contudo, valorar o quantum. Desta feita, entendo cabível a 

repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, 

capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja 

material ou moral. Por tais razões, considerando que a fixação do quantum 

deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, 

bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) 

Ratifico a liminar concedida nos autos. b) Declaro inexistentes os débitos 

no valor de R$ 236,37 (duzentos e trinta e seis e trinta e sete), referente 

ao contrato: nº 054782563000031, apontado no SPC/SERASA em nome do 

reclamante e efetuados pelo reclamado; c) Condeno a promovida a pagar 

ao promovente a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 19 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.04.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012142-78.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012142-78.2015.8.11.0037 

Promovente: MICHELLE CRISTINA DIAS OLIVEIRA Promovido: BANCO 

BRADESCO S.A. Ação conexa com a ação n° 8012143-63.2015.8.11.0037 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por MICHELLE CRISTINA 

DIAS OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A Devidamente citado, o 

reclamado apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente: Da 

Revelia Leciona o art. 20 da Lei 9.099/95, que a ausência do réu em 

qualquer das audiências de conciliação ou instrução, gera revelia deste. 

No presente caso, o Réu não compareceu à audiência de conciliação 

designada, conforme consta no termo de audiência anexo nos autos. 

Assim, muito embora tenha ele juntado contestação tempestiva, este é 

revel, tendo em vista sua ausência na audiência de conciliação. 

Entretanto, entendo que os documentos juntados pelo réu devem ser 

levados em consideração e analisados, eis que a contestação foi juntada 

tempestivamente. Passo à análise do mérito. A autora alega que a ré 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto jamais realizou qualquer transação com a 

ré. O réu por sua vez, contesta a ação alegando que agiu licitamente no 

cumprimento de seu direito. Como já mencionado alhures, embora o réu 

seja revel, analisando a questão discutida verifico que o Banco requerido 

comprovou suas alegações trazendo aos autos a proposta de adesão 

devidamente assinada, bem como ficha de abertura de conta, que 

comprovam a utilização dos serviços. Portanto, há de se concluir que a 

autora utilizou os serviços do banco Requerido, e num ato de má-fé, 

ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que a autora utilizou os serviços junto ao réu, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Revogo a 

liminar concedida nos autos. b. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); c. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Indefiro a 

justiça gratuita à parte reclamante, visto que não comprovada a 

hipossuficiência financeira exigida pela Constituição Federal. Primavera do 

Leste, 19 de abril de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.04.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002558-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002558-38.2017.8.11.0037 Reclamante:  VALMIRA SILVEIRA 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA 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 NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela 

antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, pleiteando realização de exames Cintilografia 

do miocárdio com stress físico e Angiotomografia de tórax, abdômen e 

pelve, assim como medicamentos. Liminar deferida parcialmente, apenas 

para os exames, e determinada a emenda à inicial para justificar a 

necessidade dos medicamentos pleiteados, que não são fornecidos pelo 

SUS. Contesta o réu requerendo que seja a liminar readequada no 

sentindo de o Município cumprir apenas o transporte a paciente requerente 

e custo de tais viagens, bem como medicamentos de baixo custo, que é de 

responsabilidade do Estado o custeamento, requer a improcedência da 

demanda. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 

comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte 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. 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 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 a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico de que necessita a reclamante, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de processo julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar deferida e condenar os 

reclamados solidariamente a custear a realização do exame exames 

Cintilografia do miocárdio com stress físico e Angiotomografia de tórax, 

abdômen e pelve, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi exaurida, 

visto que juntado protocolo de agendamento dos exames, inexistindo novo 

pedido. Por sua vez, julgo improcedente o pedido em relação aos 

medicamentos não fornecidos pelo SUS, visto que não justificada a 

imprescindibilidade dos mesmos em detrimento daqueles que o sistema 
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público de saúde fornece. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 05 de abril de 2.108. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 05 de abril de 2.108. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO SOARES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIRO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001049-72.2017.8.11.0037 Reclamante: JUSCELINO SOARES DE MOURA 

Reclamadas: BANCO DO BRASIL AS e CLAUDEMIRO BARBOSA DOS 

SANTOS SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. 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. Alega a parte requerente que verificou negativação indevida 

em seu nome em decorrência de contrato de empréstimo com a instituição 

bancária requerida, avalizada pelo corréu, que nunca contratou. Citados e 

intimados para se defender os demandados se quedaram inerte. É o breve 

relato. Decido. Diante da inércia das partes acionadas prescreve a lei: O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Alega a parte autora que desconhece 

completamente o contrato de empréstimo em seu nome, que não contratou 

com a requerida, instruindo a exordial com Boletim de Ocorrência perante 

a Polícia Judiciária Civil, de outra banda a requerida não contestou as 

alegações. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Portanto, inequívoco que houve 

falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a 

responsabilização objetiva pelos danos causados. Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da 

exordial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - 

Confirmar a liminar deferida ab initio; - Declarar nulo e inexigível o contrato 

de empréstimo nº 840330779 e a dívida inerente a ele; - Condenar o 

reclamado Banco do Brasil S/A ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Não verifico 

responsabilidade pelos danos causados quanto a parte reclamada 

CLAUDEMIRO BARBOSA DOS SANTOS vez que não realizou a 

negativação indevida. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 17 de abril de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 17 de abril de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA RUFINA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000956-12.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADELINA 

RUFINA ROSA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 804,59 e R$ 

5.363,90 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 
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Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012151-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012151-06.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: JOVELINO DA SILVA LIMA Parte Ré: EXECUTADO: AGUAS 

DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento 

de sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante 

depósito voluntário do valor de R$ 6.271,85 (...) a titulo de pagamento, o 

qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou 

dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do 

presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, 

a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), 

conforme requerido (desde que este tenha procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação). Indevidos honorários da 

execução, pois inaplicável a disposição a respeito, prevista no art. 523, § 

1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAILES ALVES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000971-78.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.067,78; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: OTAILES ALVES CABRAL Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a penhora mediante 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 6.712,71 (...), o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não impugnou a 

penhora, conforme certificado nos autos. O credor indicou dados para a 

emissão do alvará. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, cujos dados foram indicados nos autos, 

devendo ser observado, em caso de liberação a advogado (a), se o 

mesmo (a) detém procuração com poderes para receber valores e dar 

quitação. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Após liberado o alvará e transitada esta em julgado, dê-se baixa e 

arquive-se o presente feito, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-34.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI OAB - MT0346968A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010289-34.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 10.439,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES SOUZA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BCASH - 

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor equivocado de R$ 

5.267,04 (...), a maior, a titulo de pagamento, o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. Após despacho deste juízo, a executada 

reconheceu o erro, e pediu a liberação ao credor da parte que lhe cabe, e 

a devolução do saldo remanescente, em conta que indicou. A exequente, 

por sua vez, concordou, requerendo a liberação do valor de R$ 644,85 

(...), em dois alvarás, nos valores de R$ 451,40 e R$ 193,45, nas contas 

que indicou (id. 12214124). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato os alvarás nos valores de R$ 451,40 e R$ 193,45, com 

acréscimos, ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido no id. 

12214124 (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Expeça-se, também alvará à executada, do saldo 

remanescente, para zerar a conta a título de devolução, na conta já 

indicada pelo advogado, acantelando-se quanto à existência de poderes 

especiais para este receber valores em nome de seu constituinte, com 

eventuais comunicações de praxe. Indevidos honorários da execução, 

pois inaplicável a disposição a respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, 

já que a lei 9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. 

Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de 

abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010009-34.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RICARDO PALOMBO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. PRODUTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010009-34.2013.8.11.0037; Valor causa: R$ 3.005,50; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANTONIO 
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RICARDO PALOMBO JUNIOR Parte Ré: EXECUTADO: COMPANHIA DE 

BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, T. B. PRODUTOS E SERVICOS PARA 

EVENTOS LTDA - ME Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento 

de sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante 

depósito voluntário do valor de R$ 5.491,98 (...) a titulo de pagamento, pela 

AMBEV, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. Desta 

forma, a extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento 

pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor, cujos dados bancários devem ser informados nos autos, caso 

ainda inexistentes, pois não os encontrei em análise superficial. Sem 

custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SOUZA FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000560-69.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BEATRIZ SOUZA FARIA Parte 

Ré: EXECUTADO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 4.117,33 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012028-42.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEMY BOENO NERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012028-42.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DHIEMY BOENO 

NERES Parte Ré: EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a penhora mediante 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 5.119,30 (...), o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não impugnou a 

penhora, conforme certificado nos autos. O credor indicou dados para a 

emissão do alvará. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, cujos dados foram indicados nos autos, 

devendo ser observado, em caso de liberação a advogado (a), se o 

mesmo (a) detém procuração com poderes para receber valores e dar 

quitação. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Após liberado o alvará e transitada esta em julgado, dê-se baixa e 

arquive-se o presente feito, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010735-37.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA PORTONEL GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010735-37.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 10.424,18; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SAMIA PORTONEL 

GARCIA Parte Ré: EXECUTADO: ABRIL COMUNICACOES S.A. Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

5.119,30 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a disposição a 

respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 9.099/95 tem regra 

própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010434-90.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MAGALHAES PINTO OAB - RJ0123575A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010434-90.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: LOJAS 

RIACHUELO SA Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 5.630,20 (...) a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido 

(desde que este tenha procuração com poderes especiais para receber e 

dar quitação). Indevidos honorários da execução, pois inaplicável a 

disposição a respeito, prevista no art. 523, § 1º, do CPC, já que a lei 

9.099/95 tem regra própria nos artigos 54 e 55. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de abril de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000983-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000983-92.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 5.850,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS DIVINO DE OLIVEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário dos valores de R$ 945,03 e R$ 3.067,96 (...) a titulo de 

pagamento, os quais foram depositados em conta judicial única do TJMT. O 

credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 19 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153967 Nr: 6222-65.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, VALDIR 

TAVARES, VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VILELA 

RAVANELLO - OAB:21360

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA, 

Cpf: 84756926134, Rg: 1195622-4, Filiação: João Carlos Morais e Maria 

Rozária Costa -. Documento, data de nascimento: 08/06/1978, 

brasileiro(a), natural de General Carneiro-MT, separado(a) judicialmente, 

vendedor, Telefone 3498-5843. 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 fevereiro de 2008, na Prefeitura Municipal 

de Primavera do Leste-MT, nesta cidade e comarca, os denunciados 

GETÚLIO GONÇALVES VIANA, VALDIR TAVARES E VANDERLEI 

CARDOSO MORAIS COSTA em comunhão de esforções e conjunção de 

vontades, fraudaram, mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo 

da licitação, modalidade Pregão n°015/2008, com intuito de obterem para sí 

ou para outrem, vantagem decorrente de adjudicação do objeto da 

licitação. Assim agindo incorreu o denunciado VANDERLEI CARDOSO 

MORAIS COSTA, nas sanções do art.90 da Lei 8.666/93 c/c art.29, caput, 

do Código Penal, fato este pelo que oferece o MINISTERIO PÚBLICO MT 

denúncia em seu desfavor.

Despacho: Código 153967Vistos, etc.Cuida-se de ação penal publica 

proposta pelo Ministério Pública em fade de Getúlio Gonçalves Viana, 

Valdir Tavares e Vanderlei Cardoso Morais Costa, pela suposta prática do 

crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93, combinado com artigo 29, 

caput, do Código Penal.A denúncia foi recebida em 09/10/2015.Os 

denunciados Valdir Tavares e Getúlio Gonçalves Viana foram 

devidamente citados (fls. 271/271v), apresentaram suas respectivas 

defesas prévias (fls. 273/279 e 293/294), sendo que a defesa do acusado 

Getúlio, arguiu preliminar de nulidade do atos investigativos.O denunciado 

Vanderlei Cardoso Morais Costa não foi localizado no endereço indicado 

nos autos, restando frustrada sua citação pessoal.Instando, o Ministério 

Público manifestou contrario à suscitada nulidade, bem como requereu a 

citação por edital do acusado Vanderlei Cardoso e sua prisão preventiva 

(fls. 282/284).Vieram-me conclusos. Decido.Primeiramente, no que tange à 

nulidade suscitada pela defesa, consubstanciada na nulidade dos atos 

investigativos que precederam a presente ação penal, tenho que as 

razões apresentadas não merecem prosperar.É de notório conhecimento 

que o foro por prerrogativa de função atribuídos aos membros do 

Ministério Público e da Magistratura, no que tange à procedimentos 

investigativos, não foram estendido aos Prefeitos.Nesta senda, não 

bastassem as cortes superiores coadunarem deste entendimento, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, já decidiu:“EMENTA 

– HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – 

PACIENTE NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL – 

ALEGAÇÃO DE FORO PRIVILEGIADO – ORDEM DENEGADA. Não cabe 

trancamento de inquérito policial para apuração de crime em tese e não 

goza o Prefeito Municipal de sede especial para investigação policial, 

tão-somente, de foro para a propositura para a ação penal” (Tribunal 

Pleno. Rel. Des. Munir Feguri, julgado em 14/05/1998, Dj 09/09/98).Portanto, 

firme neste entendimento, rejeito a preliminar suscitada pela 

defesa.Prosseguindo, cite-se o acusado Vanderlei Cardo Moraes Costa, 

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).Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos para análise acerca da 

suspensão do processo, e quanto a decretação da prisão 

preventiva.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 12 de setembro de 

2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.
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Primavera do Leste, 18 de abril de 2018

Migueloncito dos SantosGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172572 Nr: 6586-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI SILVA DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDINEI SILVA DAMASCENA, Cpf: 

02553033192, Rg: 19022743, Filiação: Marlene Damascena e Jose da 

Silva, data de nascimento: 09/08/1986, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, convivente, motorista, autonomo, Telefone 

66-9962-5241. 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 21 de julho de 2015, por volta das 15h30min, na 

av. Minas Gerais n° 966, no cruzamento com a av. Campo Grande, bairro 

Centro, na cidade e comarca de Primavera do Leste-MT, o denunciado 

SIDNEY SILVA DAMASCENA conduziu veículo automotor, qual seja, um 

caminhão MERCEDES BENS AXOR 2831, de cor branca, com a sua 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

ocasião em que colidiu e causou danos ao veículo da vítima J. F. de O. 

bem como às empresas C. de S. e T. P., e deixou o local do acidente, com 

o intuito de fugir da responsabilidade civil e penal que lhe pudesse ser 

atibuída. Pelo exposto o MINISTERIO PÚBLICO MT denucia SIDNEY SILVA 

DAMASCENA com incurso nas penas do art. 306 do Código de Transito.

 Despacho: Código 172572Vistos em correição.1. Defiro o pedido contido 

na cota ministerial de fl. 89.2. Cite-se o acusado, 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 a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 5, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 09 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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 18 de abril de 2018

Migueloncito dos SantosGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 127339 Nr: 319-83.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON DE FREITAS SILVEIRA COGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Autos código 127339

Vistos.

 Trata-se de ação penal pública intentada pelo Ministério Público em face 

de WEVERTON DE FREITAS SILVEIRA COGO pela suposta prática do delito 

previsto no artigo 306, caput, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, na 

qual lhe foi concedido o benefício da suspensão condicional do processo.

Contudo, conforme certificado à fl. 104 o réu não cumpriu as condições 

que lhe foram impostas, razão pela qual o Ministério Público pugnou pela 

revogação da suspensão condicional do processo e prosseguimento do 

feito (fl. 119).

Assim, nos termos do art. 89, § 4º da Lei 9.099/95, revogo a suspensão 

condicional do processo e determino seu prosseguimento nos ulteriores 

termos.

Desde já, não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 03/07/2018 às 16:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203891 Nr: 1231-41.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO RESPLANDE BUSNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396/MT

 DELIBERAÇÕES

Diante da insistência supra e ausência do procurador do réu, mesmo 

devidamente intimado, designo o dia 16/05/2018, às 15:50 horas para 

oitiva tão somente das testemunhas Weliton de Souza Silva e Sérgio Luiz 

Busnardo, declarando preclusa a oitiva das testemunhas de defesa.

Sem prejuízo, determino a condução coercitiva das testemunhas Weliton 

de Souza Silva e Sérgio Luiz Busnardo, vez que devidamente intimados, 

não compareceram ao presente ato.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206113 Nr: 2280-20.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM, 

HUGO RENATO DUQUE PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:MT/10402

 Código 206113

Vistos, etc.

1. Designo o dia 07/05/2018 às 15:25 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206305 Nr: 2367-73.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A SOCIEDADE, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Scomparin - 

OAB:OAB-MT 21.803

 Código 206305

Vistos, etc.

1. Designo o dia 07/05/2018 às 13:35 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205641 Nr: 2103-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessiko Rafael Soares da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Autos código 205641

Vistos.

1. Deixo de apreciar o pedido formulado pelo acusado às fls. 15/17 vez 

que de competência do Juízo expedidor do mandado de prisão em seu 

desfavor.

2. Assim, considerando que o mesmo já foi recambiado a comarca da 

Capital, conforme certificado retro, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 18 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202122 Nr: 259-71.2018.811.0037

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS LIMA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André da Mata - 

OAB:MT/10521, LARISSA ALVES CANEDO - OAB:MT/ 22542, 

Leonardo André da Mata - OAB:9126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 202122

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por LUIZ 

CARLOS LIMA CAVALCANTE no qual alega, em síntese, a ausência no 

caso concreto dos requisitos para a decretação de sua segregação 

cautelar (fls. 4/12).

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido formulado 

pela defesa, de acordo com as razões expostas na cota de fls. 19/21.

É o breve relato. Decido.

Conforme se verifica na decisão proferida em 16.11.2017 nos autos 

código 198536, foi decretada a prisão preventiva do indiciado, adotando 

como fundamento a garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito, 

bem como para aplicação da lei penal, em razão do indiciado ter se 

evadido do distrito da culpa.

Todavia, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar 

o deferimento do pedido ora formulado, de modo que o pedido de 

revogação da prisão preventiva deve ser indeferido.

Sem prejuízo, trasladem-se as cópias necessárias ao inquérito policial 

assim que distribuído e arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 18 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 51418 Nr: 6726-52.2007.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Torquato Bento, JEFERSON LUIZ DE 

SOUZA, HENDES SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5296, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - OAB:5296/MT

 Autos código 51418

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça às fls. 

250/258, procedam-se as baixas necessárias junto ao BNMP em relação 

ao mandado de prisão expedido em desfavor do acusado JEFERSON 

TORQUATO BENTO no presente feito.

Outrossim, designo nova audiência de instrução para 19.04.2018 às 16:30 

horas, onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação 

e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 22 de janeiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204755 Nr: 1700-87.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA SILVA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana de Oliveira Lima - 

OAB:OAB-SP 353-286

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão de fl. 32, redesigno a presente audiência para o dia 

16/05/2018, às 15:40 horas para a oitiva da testemunha Claudia Eulina 

Teles Pereira Rocha.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206224 Nr: 2328-76.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES VIANA, GUILHERME RODRIGO 

LOPES LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALLEX SANDRO MINGOTI 

REGO - OAB:MT 15.093

 Código 206224

Vistos, etc.

1. Designo o dia 09/05/2018 às 16:15 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 11 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 4/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Janaina Paula Stuani Alves da Silva, 

matrícula 11948 – Gestora Administrativa 2, usufruirá 10 (dez) dias de 

férias referente ao exercício de 2018, no período de 02/05/2018 a 

11/05/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor Edemar Antônio Bier, matrícula 13541 – 

Gestor Administrativo 3, para exercer a função de Gestor Administrativo 2 

Substituto, no período de 02/05/2018 a 11/05/2018, durante as férias da 

titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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 Sorriso/MT, 19 de abril de 2018.

JACOB SAUER

Juiz Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 190553 Nr: 4449-68.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CYRO PIRES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 

CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA.

 Em complemento à decisão proferida em 06.11.17 por esta Diretoria. A I. 

Magistrada titular da 1ª Vara Cível entendeu não se tratar de matéria de 

sua alçada o pedido de restituição de custas formulada pela pessoa de 

Cyro Pires Xavier.

 Devolveu assim a questão a esta Diretoria.

Pois bem, sem maiores delongas, em que pese ratificar o entendimento 

anterior no sentido de que o pagamento das custas seria matéria 

jurisdicional a ser tratado na sentença de extinção do processo nº 

7287-52.2016.811.0040, registro que não se está diante de recolhimento 

indevido, em duplicidade ou a maior, logo, não há falar em restituição pela 

via administrativa.

Destarte, dentro dos limites de atuação da Diretoria do Foro, indefiro o 

pedido de restituição formulado.

Intime-se o requerente.

Coma preclusão, arquive-se.

 Sorriso/MT, 11 de abril de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz Diretor do Foro.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI OAB - PR39808 (ADVOGADO)

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO)

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ANUNCIATO SONNI OAB - PR32240 (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR OAB - SP194746 (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO)

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTUS LEGIS)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO)

JULIANO MARTIM ROCHA OAB - SP253333 (ADVOGADO)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 (ADVOGADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO OAB - MG118117 

(ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO)

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE OAB - MG102879 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO)

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)
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MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA OAB - SP206338 (ADVOGADO)

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA OAB - SP356168 (ADVOGADO)

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES OAB - MG142794 (ADVOGADO)

SORAYA CALIGUER FARIA OAB - MG142782 (ADVOGADO)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR OAB - SP358087 

(ADVOGADO)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI OAB - MT12370/A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI OAB - SP345150 (ADVOGADO)

ALEXANDRE VIEGAS OAB - MT9321/A (ADVOGADO)

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733/A (ADVOGADO)

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO OAB - SP310592 

(ADVOGADO)

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

FERNANDA GIBERTONI OAB - SP296757 (ADVOGADO)

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO)

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA OAB - RS46202 (ADVOGADO)

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE OAB - SP252568 

(ADVOGADO)

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO)

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES OAB - SP284884 (ADVOGADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA OAB - SP357630 (ADVOGADO)

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

CELSO LUIZ SIMOES FILHO OAB - SP183650 (ADVOGADO)

Marcos Aurélio Alves Teixeira OAB - PR38225-A (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO)

THIAGO PEIXOTO ALVES OAB - RJ155282 (ADVOGADO)

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO)

RODRIGO BARRETO COGO OAB - SP164620 (ADVOGADO)

LIANA MARA COCCO OAB - MT7134/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA OAB - RJ163989 (ADVOGADO)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1003476.67.2016.8.11.0040 Vistos etc. Passo a relatar o 

processo a partir da última deliberação judicial exarada nos autos, o que 

se deu no evento 12361615: Ravenala S/A reitera o requerimento anterior 

de decretação do término do período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º 

da LRF, permitindo-se, por conseguinte, aos credores fiduciários a 

continuidade das execuções extrajudiciais, Id. 12361631, instruída com 

documentos. James Leonardo Parente de Ávila requer a inclusão do seu 

crédito na lista de credores, em atenção à liminar deferida nos autos do AI 

1002965.24.2018.8.11.0000, Id. 12366499. A seguir, Administrador Judicial 

informa em 22/03/2018, a Assembléia Geral de Credores foi suspensa em 

atenção a requerimento apresentado pela credora Agrocete Indústria de 

Fertilizantes Ltda, oportunidade em que foi deliberada a continuidade dos 

trabalhos para o dia 09/08/2018. Na oportunidade, juntou ata da 

Assembléia e gravação em mídia digital, tudo conforme consta do evento 

Id. 12382745 e ss. Por fim, consta requerimento apresentado pelo 

Administrador Judicial o sentido de lhe ser liberado o valor retido de sua 

remuneração correspondente à retirada mensal do período compreendido 

de dezembro/2006 até a presente data, bem como requer que a partir de 

então, a retirada integral seja repassada diretamente ao Administrador 

pelas Recuperandas, Id. 12487444. Manifestação das Recuperandas 

quanto a cessão de crédito, bem como quanto a exclusão do crédito do 

quadro geral de credores apresentada por Araguaia Agrícola Ltda, Id. 

12497512. É o relato do necessário. Decido. De pronto, verifico estar 

pendente de cumprimento parte das deliberações contidas no evento 

12332961, de modo que reitero a ordem de cumprimento das mesmas. 

Relativamente ao pleito apresentado pelo credor James Leonardo Parente 

de Ávila (evento 12366499), tendo o recurso de Agravo de Instrumento 

sido interposto a partir de decisão/sentença proferida nos autos de 

Habilitação de nº 1004956.46.2017.8.11.0040 (PJE) tenho que, s.m.j., nos 

autos referidos, já houve determinação deste Juízo para que se proceda a 

cientificação do Administrador Judicial a fim de adotar as providências 

necessárias a inclusão do crédito no quadro geral de credores. 

Entrementes, caso naqueles autos não tenha sido determinado o 

atendimento da decisão superior, desde já, defiro o requerimento 

apresentado pelo credor James Leonardo Parente de Ávila, devendo o 

Administrador Judicial ser imediatamente intimado para cumprimento da 

ordem superior. Como visto do breve relato acima, a credora Ravenala S/A 

reitera o requerimento anterior de decretação do término do período de 

blindagem previsto no art. 6º, § 4º da LRF, permitindo-se, por conseguinte, 

aos credores fiduciários a continuidade das execuções extrajudiciais. 

Sobre o tema em voga, pertinente transcrever o teor do dispositivo legal 

invocado pela credora: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento 

do processamento da recuperação judicial suspende o curso da 

prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 

inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... § 4o Na 

recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em 

hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e 

oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, 

restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de 

pronunciamento judicial.” Embora a Lei de Recuperação Judicial, em seu 

artigo 6º, § 4º preveja a improrrogabilidade do período de blindagem, 

sabe-se que a jurisprudência brasileira mitigou o referido prazo legal, 

sendo pacífico o entendimento do STJ de que o stay period pode ser 

prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da 

recuperação e, desde que, não evidenciada negligência da recuperanda. 

Nesse sentido é válido transcrever o entendimento do STJ, seguido pelos 

tribunais estaduais, inclusive o Tribunal de Justiça deste Estado, conforme 

se depreende abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE 

– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

1. É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4º do 

art. 6º da Lei nº 11.101/2005, pode ser prorrogado quando comprovada a 

sua necessidade para o sucesso da recuperação e não evidenciada a 

negligência da parte requerente” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 

639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 

18/06/2015 - DJe 06/08/2015).” (AI 59904/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, 

Publicado no DJE 26/05/2017) Veja-se que a prorrogação do stay period é 

possível em prol do objetivo maior da recuperação judicial, instituto este 

que busca viabilizar a superação da crise econômico-financeira da 

devedora, de maneira a preservar a empresa (art. 47 LRF) e resguardar 

sua função social, o que contempla a manutenção de sua fonte produtora, 

bem como o emprego dos trabalhadores. No caso em apreço, por ocasião 

da realização da Assembléia Geral de Credores convocada por este 

Juízo, restou aprovada a suspensão da Assembléia, designando-se o dia 

09/08/2018, às 09h:00min. para continuidade da mesma, no mesmo local 

(Auditório da OAB/Sorriso, conforme consta da ata, evento 12382766. 

Veja-se que, os credores das Recuperandas, em decisão assemblear 

soberana, deliberaram pela suspensão dos trabalhos e designação de 

nova data para continuidade da Assembléia, não tendo havido até o 

presente momento, aprovação ou rejeição do plano de recuperação 

judicial apresentado pelas Recuperandas. Nessa esteira, evidentemente 

que não deve este Juízo, em afronta à decisão soberana da Assembléia 
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decretar o fim do período de blindagem, conforme pretende a credora 

extraconcursal Ravenala S/A. Aliás, cumpre destacar que os credores 

deliberaram, inclusive, pela designação de nova data para continuidade 

dos trabalhos, exatamente porque na última oportunidade não houve 

deliberação dos credores quanto ao plano de recuperação apresentado. 

Ademais, corroborando a imperiosidade de indeferimento de decretação 

do fim do período de blindagem, deve-se considerar a essencialidade do 

bem. Conforme bem anotou o Administrador Judicial em sua manifestação 

inserida sob o Id. 12171576, o bem imóvel objeto da matrícula nº 16.194 do 

1º CRI de Chapada dos Guimarães foi reconhecido como essencial à 

atividade das Recuperandas no bojo do AI 1003911.64.2016.8.11.0000. 

Nesse sentido, inclusive, pronunciou-se o E. Tribunal deste Estado 

recentemente, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – EMPRESA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM ESTENDIDO 

PELO JUÍZO “A QUO” - BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA 

RECUPERANDA – MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM COM A DEVEDORA - 

EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante 

com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o 

desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das 

hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os 

embargos devem ser rejeitados. O Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou no sentido de “admitir a prorrogação do prazo de que trata o 

artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação 

Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da 

prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do 

devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as 

peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela 

sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado.” 

(AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) O credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, não se 

sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, § 3°, da Lei n° 

11.101/05. Todavia, constatado que o bem dado em garantia ao banco 

credor é essencial à atividade produtiva da empresa recuperanda, deve 

permanecer na sua posse durante o prazo de blindagem, que, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pode ser prorrogado.” (ED 

103026/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018) Logo, o acolhimento do pedido da credora Ravenala S/A 

neste momento, isto é, enquanto inconclusa a aprovação ou rejeição do 

plano de recuperação apresentado, contraria os princípios regentes da 

Recuperação Judicial – preservação da empresa, proteção dos 

trabalhadores e interesses dos credores, nos termos do art. 47 da LRF. A 

recuperação empresarial, de acordo com o que dispõe o art. 47 da lei 

supramencionada, tem por escopo primeiro proporcionar que haja, por 

parte do devedor a superação de situação considerada como de crise. De 

tal maneira, a recuperação judicial tem o objetivo de assegurar a 

possibilidade de superação da situação de crise econômico-financeira da 

empresa, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a sua 

preservação, função social e o estímulo à atividade econômica. Para 

finalizar, é de bom alvitre registrar que o crédito da requerente 

encontra-se garantido, inexistindo perigo concreto que possa justificar o 

decreto judicial do fim do período de blindagem. Isto posto, pelas razões 

acima alinhavadas, indefiro o requerimento apresentado pela credora 

Ravenala S/A e, em atenção à decisão soberana da Assembleia, anoto 

que o período de blindagem deve ser mantido até a realização da nova 

assembleia já designada. Enfim, intimem-se as Recuperandas para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre o requerimento 

apresentado pelo Administrador Judicial no evento 12487444. Determino à 

Secretaria que verifique a existência de Habilitação de Crédito/Impugnação 

pendente de julgamento, adotando-se todas as providências pertinentes à 

ultimação das deliberações pendentes e, oportunamente, providenciando 

conclusão das mesmas para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 16 de Abril 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002142-95.2016.8.11.0040. Vistos etc. Conclusão 

desnecessária. CUMPRA-SE consoante determinação exarada em id. 

12336489. Às providências. Sorriso/MT., 16 de Abril de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001137-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLHEMAX COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

ZANANDREIA GERMINIANI (EXECUTADO)

JAQUELINE IZABEL MAAS (EXECUTADO)

EDILSON TORRESAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

 

1001137-04.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da petição 

do Executado. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006244-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. H. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTUS LEGIS)

 

Autos n° 1006244.29.2017.8.11.0040 (Cod. 16752) Vistos etc. Dada a 

urgência do caso em tela, eis que existe pedido de busca e apreensão da 

menor pendente de análise, objetivando alcançar uma solução pacífica 

que cause o menor impacto possível à menor, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 20 de Abril de 2018, às 15h, a qual será 

presidida por esta magistrada. Cientifique-se o MPE, DPE, bem como 

intimem-se os Advogados habilitados nos autos e as partes. Às 

providências. Sorriso/MT, 18 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119911 Nr: 1478-52.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BASSANI, CARLOS EDUARDO BASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 “Vistos etc. Homologo a desistência manifestada com relação ao 

depoimento pessoal recíproco demais testemunhas arroladas pela 
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embargada. Encerrada a instrução processual, converto as alegações 

finais em memoriais, saindo as partes intimadas para apresentação no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiro o embargante e após o 

embargado. Apresentados os memoriais, façam-me os autos conclusos 

para prolação de sentença. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123566 Nr: 1558-79.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdLAdACdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRF, DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.Pois bem. Presentes os 

requisitos autorizadores e, estando as partes devidamente representadas, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes COOPERATIVA DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOSCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT e 

DIOMAR PERON, constante às fls. 86/90, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, SUSPENDO o processo até o cumprimento integral da 

obrigação.Decorrido o prazo para cumprimento da obrigação, INTIME-SE a 

exequente para manifestar-se acerca da quitação e/ou requerer o que 

entender de direito.No mais, considerando que o acordo entabulado 

engloba a totalidade do débito, INDEFIRO o requerimento constante no 

último parágrafo do petitório de fl. 97.CUSTAS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas partes. PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n. 42/2008/CGJ. 

INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

AO ARQUIVO, com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 17 de Abril de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42421 Nr: 5241-08.2007.811.0040

 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: LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO, ALEXANDRE 

MANOEL MINGOTTI PRADO, WAHINGTON LUIZ PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO, 

SINAL VERDE SERVICE LTDA, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

MORAES - OAB:23431/PR, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - 

OAB:6687, CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 14.526, 

CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:MT-9647 - B, LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:10.102/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293, VALMIR BRITO DE MORAES - OAB:PR-12098-B

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:“Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.”Pois bem. In casu, analisando os 

argumentos lançados pelos embargantes, tenho que não se trata de 

nenhuma das hipóteses do dispositivo legal supramencionado, eis que 

pelos argumentos lançados é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da decisão 

prolatada.Ademais, segundo o entendimento majoritário da doutrina e 

jurisprudência pátrias, a decisão proferida a partir da análise dos 

embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo de um 

julgado, quando isso for consequência da correção do ato, o que, não é o 

caso dos autos, já que, ao contrário do que afirmam os embargantes, não 

vislumbro a contradição apontada, já que a sentença foi proferida 

analisando minuciosamente os atos processuais praticados pelas partes, 

inclusive quanto a intempestividade da apresentação de contestação pela 

requerida.Por derradeiro, conveniente alertar ainda que, não concordando 

a parte com a decisão proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do 

recurso adequado, sendo descabidos os embargos de declaração.Diante 

de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, 

todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em seus 

exatos termos.CUMPRA-SE, expedindo o  necessár io .Às 

providências.Sorriso/MT, 17 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1862 Nr: 227-34.1993.811.0040

 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: CARLA CINARA PILATTI, ELONE MARIA WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALITA HILLMANN GRANKOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 623 fora determinada a intimação do expert a fim de que prestasse os 

devidos esclarecimentos quanto as impugnações ofertadas.Logo após, às 

fls. 625-642 o Perito manifestou-se acerca das impugnações respondendo 

aos levantamentos feitos pelas partes, apresentando laudo pericial 

complementar.Instadas a manifestarem, ambas as partes discordaram da 

complementação apresentadas, impugnando novamente o laudo pericial às 

fls. 647-660.É o relato. Decido.Pois bem, em análise ao laudo pericial 

verifico que não assiste razão a ambas as partes quanto as suas 

alegações. Explico. Primeiramente, no que tange a discordância das 

quantificações dos materiais deteriorados, verifica-se que restou 

devidamente esclarecido pelo expert em complementação ao laudo pericial 

as referidas quantidades utilizadas para fins de apuração dos danos 

materiais suportados. Ademais, no que tange a discordância dos valores 

apresentados pelo Perito, insta salientar que, se tratando de perícia 

referente a prejuízos suportados no ano de 1993, ou seja, há mais de 20 

(vinte) anos, por óbvio os valores a que se chegam são estimados, não 

podendo as partes exigir exatidão nos cálculos apresentados, mesmo 

porque impossível realizar tal façanha nessas condições.Aliás, insta 

salientar que as impugnações levantadas em geral não contém 

embasamento sólido capaz de desqualificar o trabalho despendido pelo 

expert. Sendo assim, REJEITO as impugnações, e consequentemente 

HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 577-603/625-642.Intimem-se as partes 

para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 dias. Após, 

conclusos.Às providênciasSorriso/MT, 17 de Abril de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145479 Nr: 1689-20.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ERCILIO SCHWANTES, ARI LUIZ 

ZANATTA, SILVIA MARIA BACKES ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:56918, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1689.20.2016.811.0040 (Cod. 145479)

 Vistos etc.

 Indefiro o pleito de fl. 73, eis que a certidão de fl. 72 e suficientemente 

explicativa. Intime-se o exequente para efetuar o depósito da diligência no 

prazo de 48hs.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84943 Nr: 4236-09.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCEC, EHEC, MARA CRISTINA ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOREIRA COSTA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - 

OAB:18356/E, SAMARA FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4236.09.2011.811.0040 (Código 84943)

 Vistos etc.

 Intime-se a Advogada subscritora da inicial para fim de regularizar a 

representação processual do herdeiro Eduardo Henrique Estevão Costa, 

no prazo de 10 (dez) dias, ou ainda, providenciar o necessário à citação 

do mesmo, também no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Sorriso/MT, 16 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.: 168267 Nr: 2341-03.2017.811.0040

 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: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF DEUTSCHE FORFAIT AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GARRIDO UCHÔA 

- OAB:157.192/SP, DANIEL MATIAS DE ARAUJO - OAB:233.079-A, 

GISELLE NERI DANTE - OAB:156783, KAREN DA SILVA REGES - 

OAB:185.010/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 Autos n° 2341.03.2017.811.0040 (Código 168267)

 Vistos etc.

 Intimem-se os embargantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

cópia atualizada da matrícula do imóvel ofertado em caução, bem como 

declaração firmada por imobiliária e/ou corretor de imóveis idôneos acerca 

do valor de mercado do bem, sob pena de imediata revogação da liminar 

concedida.

 Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, conclusos os autos 

para saneamento e, se for o caso, revogação da liminar concedida.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 16 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.: 94542 Nr: 6289-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSIMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no art. 485, inciso II do NCPC, julgo extinto o 

presente processo sem resolução do mérito.Custas pela parte autora. 

Honorários indevidos na espécie.Transitada em julgado a presente 

sentença, certif ique-se e arquive-se.P.R.I.C.Intimem-se. Às 

providências.Sorriso/MT, 18 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15907 Nr: 2-62.2003.811.0040

 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: BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER ( Espólio), MARIA DO 

ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ, LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ, MARIA ELENA 

ORTEGA ORTIZ ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS 

DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, FLORINDO PILHALARME - OAB:3645-A/MT, 

LEONARDO ZANELLA BONETTI - OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos n° 2.62.2003.81.0040 (Cod. 15907)

 Vistos etc.

 Diante dos esclarecimentos prestados pela União por meio da petição 

encartada às fls. 1105/1108, proceda-se conforme já determinado no 

segundo parágrafo da decisão de fl. 1094.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 38698 Nr: 1581-06.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ, LUIZ CARLOS 

ORTEGA ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGINO BEDIN, EDILES ZANCHETIN BEDIN, 

NELCI TEREZINHA BERLATTO BEDIN, LEOCLIDES BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, FLORINDO PILHALARME - OAB:3645-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Autos n° 125/2007 (Cod. 38698)

 Vistos etc.

 Diante dos esclarecimentos prestados pela União por meio da petição 

encartada às fls. 932/935, proceda-se conforme já determinado no 

segundo parágrafo da decisão de fl. 889.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136616 Nr: 8827-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSADCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DA 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Autos n° 8827.72.2015.811.0040 (Código 136616)

 Vistos etc.

 Intime-se a parte vencedora para requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. 

Requerido o cumprimento de sentença, proceda-se na forma do art. 523 

do CPC, procedendo as anotações pertinentes quanto a alteração da 

classe dos autos.

Às providências.

 Sorriso/MT, 16 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 154222 Nr: 5956-35.2016.811.0040

 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: JOCELI DA SILVA VIEIRA GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, sendo flagrante a falta de interesse de agir, o que ora 

reconheço por sentença, julgo extinto o presente processo sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC.Com fundamento no 

princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do NCPC.Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado. Após, aguarde-se em Cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o 

cumprimento de sentença, proceda-se na forma do art. 523 do CPC, 

procedendo-se a alteração da classe dos autos.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 16 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 88965 Nr: 544-65.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MORO, CLEIDE INÊS PICIN MORO

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

SHCAIRA - OAB:140055, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4398-B

 Autos n. 544-65.2012.811.0040 – Código: 88965.

 Vistos etc.

 INTIME-SE o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar 

a representação processual do espólio, sob pena de não homologação da 

avença.

 Sem prejuízo, INTIMEM-SE os patronos inicialmente constituídos para, no 

prazo acima assinalado, manifestarem acerca do acordo entabulado, bem 

como quanto a manifestação do exequente de fl. 137, sob pena de 

anuência.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 94198 Nr: 5885-72.2012.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA SANTOS - 

OAB:MG/82.651, ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - OAB:233418/SP, 

ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - OAB:26.264/SP, AMANDA 

DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8.736 OAB/RN, GIULIO 

ALVARENGA REALE - OAB:15484, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO a conversão requerida, devendo a Secretaria da 

Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de que passe a 

constar que se trata de execução.Desta feita, CITE-SE o executado para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do 

CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC).Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, 

se casado for, ou a terceiro garantidor, bem como providencie o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do 

NCPC.Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os 

autos CONCLUSOS.Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC).DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC, ao Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja 

estritamente necessário, o que deverá ser certificado, observando o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 17 de Abril de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104115 Nr: 7173-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Autos n. 7173-21.2013.811.0040 – Código: 104115.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 129357 Nr: 4972-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737, Vênus Mara Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4972-85.2015.811.0040 – Código: 129357.

 Vistos etc.

 Analisando os autos observo que as partes se compuseram 

amigavelmente (fls. 49/51), contudo, em relação à executada, pelo termo 

de acordo não se tem como aferir quem a representou, de modo que se 

faz necessário a juntada dos atos constitutivos.

 Assim, previamente a homologação da avença, DETERMINO a intimação 

das partes para que, no prazo de dez (10) dias, sanem a irregularidade 

acima apontada, sob pena de não ser homologado o acordo firmado.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 189698 Nr: 3922-19.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, DAIANA FERNANDA DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS - OAB:DEF. PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Autos n. 3922-19.2018.811.0040 – Código: 189698.

 Vistos etc.

 De início, DEFIRO os benefícios da AJG. Anote-se.

 No mais, RECEBO os embargos à execução na forma colocada em Juízo, 

porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 919, do CPC.

 DIGA a parte embargada no prazo legal.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 52842 Nr: 3258-03.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 Autos n. 3258-03.2009.811.0040 – Código: 52842.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 22783 Nr: 3028-34.2004.811.0040

 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: MADEMARI MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMBROZ S/A INDUSTRIA MECANICA E 

METALURGICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BRIDI - OAB:30718

 Portanto, sem mais delongas, pelo exposto, deixo de acolher os pedidos 

formulados na inicial ajuizada por Mademari Madeiras Ltda em face de 

Dambroz S/A Indústria Mecânica e Metalurgica e, via de consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I do CPC.Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), na forma 

do art. 85, § 8º do CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se e 

aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, proceda-se 

na forma do art. 523 do CPC, providenciando a alteração da classe dos 

autos.Quanto aos honorários periciais (Perícia Maquinário e Perícia Matéria 

Prima, vide fls. 1212), determino à Secretaria que certifique quanto ao 

valor efetivamente depositado nos autos por cada uma das partes, 

intimando-se o Sr. Perito para requerer o que entender pertinente no prazo 

de 10 (Dez) dias.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 17 de Abril de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 22821 Nr: 3092-44.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n° 3092.44.2004 (Cod. 22821) e 3091.59.2004.811.0040 (Código 

22820)

 Vistos etc.

 Ante a informação de quitação integral do débito relativo aos honorários 

de sucumbência, diga o credor, no prazo de 10 (dez) dias. Quando da 

intimação, anote que sua inércia será entendida como anuência com o 

pedido de extinção da execução em decorrência do pagamento integral do 

débito.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 22820 Nr: 3091-59.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS, LDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n° 3092.44.2004 (Cod. 22821) e 3091.59.2004.811.0040 (Código 

22820)

 Vistos etc.

 Ante a informação de quitação integral do débito relativo aos honorários 

de sucumbência, diga o credor, no prazo de 10 (dez) dias. Quando da 

intimação, anote que sua inércia será entendida como anuência com o 

pedido de extinção da execução em decorrência do pagamento integral do 

débito.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 16752 Nr: 856-56.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos n° 856.56.2003.811.0040 (Cod. 16752)

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença que deve ser ultimado com a 

máxima urgência, visto extraído de autor ajuizado ainda no ano de 2003.

 Logo, CUMPRA-SE a Secretaria imediatamente todas as deliberações que 

constam da decisão de fls. 698/699.

 Indefiro o pedido de designação de audiência de tentativa de conciliação, 

eis que, s.m.j., urge que o executado cumpra aquilo que já restou 

deliberado por sentença, inclusive já reexaminada em grau de recurso.

 Quando necessário, tornem os autos conclusos.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98841 Nr: 1432-97.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382

 Autos n° 1432.97.2003.811.0040 (Cod. 98841)

 Vistos etc.

 Considerando que restou constatado que o executado deixou de cumprir 

o disposto no cláusula sétima, ítem “c”, acolho a cota de fl. 139 para o fim 

de majorar a multa diária para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de 

descumprimento. Intime-se o executado a comprovar o cumprimento da 

obrigação referida no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, abra-se vista ao MPE para requerer o que de direito. 

Havendo manifestação do executado dentro do prazo assinalado, 

colha-se da mesma forma a manifestação do exequente.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 82446 Nr: 1339-08.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MATTANA, FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, KÉZIA GONÇALVES DA SILVA - OAB:8.370/MT

 Autos nº 1339-08.2011.811.0040 (Cod. 82446)

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação do exequente às fls. 598-599, 

PROCEDA-SE O RESPECTIVO CANCELAMENTO das penhoras realizadas 

às fls. 590-596.

Ademais, EXTRAIA-SE a certidão para fins de protesto, conforme 

requerido, entregando-a ao exequente, mediante traslado, com a 

respectiva intimação da executada de tal providência.

Sem prejuízo, DEFIRO a inserção do nome/CPF da executada junto aos 

órgãos de negativação, devendo a Secretaria da Vara proceder através 

do Sistema SERASAJUD.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso, 17 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.: 49067 Nr: 5954-46.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE ROSSI GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, FRANCIELI APARECIDA DE MELLO - OAB:18497, 

MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 Autos n° 5954.46.2008.811.0040 (Código 49067)

 Vistos etc.

 Intime-se a embargante para, no prazo de 48 horas, indicar com exatidão 

a localização do maquinário a ser periciado, sob pena de sua conduta ser 

reputada ato atentatório à dignidade da Justiça, sujeita a aplicação da 

multa respectiva, nos termos do art. 77, IV e § 2º do CPC.

 Sendo informado a localização do bem a ser periciado, determino à 

Secretaria que providencie o necessário a ultimação da prova a ser 

realizada.

 Caso contrário, certifique e conclusos os autos.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 19476 Nr: 3630-59.2003.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANDE MARCA CAMINHÕES LTDA, MARINES 

TIBES DE SOUZA, FRANCIELE ITATI KREUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - OAB:5346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3630.59.2003.811.0040 (Código 19476)

 Vistos etc.

 Considerando o prestígio e retidão ostentados por ambas as bancas de 

Advogados que patrocinaram os interesses do banco-exequente no caso 

em tela, concedo aos mesmos o prazo de 10 (dez) dias para, tratarem 

sobre a proporção dos honorários que caberá a cada qual delas, devendo 

o ajuste ser noticiado nos autos para fins de expedição dos alvarás. 

Anoto que, não havendo ajuste entre os i. Advogados, outra alternativa 

não restará senão o rateio da verba por decisão judicial.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 16 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.: 100918 Nr: 3728-92.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTINO HIGINO DA COSTA, ELIZENE GOMES SILVA 

HIGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:17224/RS

 Autos n. 3728-92.2013.811.0040 - Código Apolo: 100918.

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 286, em substituição, NOMEIO como perito do juízo 

ALDO NUSS, cadastrado no banco de peritos do TJMT, conforme ficha 
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cadastral em anexo, o qual deverá ser intimado para apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, CUMPRA-SE na conforme decisão proferida à fl. 251.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 26968 Nr: 1471-75.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H N AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARRILLO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Autos n. 1471-75.2005.811.0040 – Código: 26968.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 102908 Nr: 5878-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA DO BEM MATOS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, ZANC ASSESSORIA 

NACIONAL DE COBRANÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11350

 Autos n. 5878-46.2013.811.0040 – Código: 102908.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fl. 338, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 164504 Nr: 260-81.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 260-81.2017.811.0040 - Código Apolo: 164504.

 Vistos etc.

 A princípio, REVOGO a decisão de fl. 55, eis que em desconformidade 

com o andamento da missiva.

 No mais, DEFIRO a suspensão pleiteada às fls. 57/58, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, eis que não se pode permanecer por tempo indefinido.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Em caso de inércia, DEVOLVA a missiva à Comarca de origem, grafando 

nossas homenagens e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 189656 Nr: 3896-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA GRACIELA MANTOVANI 

NALDI - OAB:8789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, INTIME-SE o Administrador Judicial a adotar a providência 

acima, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, descrevendo o valor/classificação da inclusão.Após, 

INTIME-SE o autor e a recuperanda a se manifestarem quanto à inclusão, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.Não havendo insurgência e estando 

o montante já incluso no QGC, ARQUIVE-SE o presente incidente com as 

baixas e anotações de praxe. Caso contrário, concluso os autos para 

decisão.Às providências.Sorriso/MT, 17 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144962 Nr: 1397-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÉTODO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANCE INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FREDERICO DE 

PAULA - OAB:29.326/PR, FABIANA ANDREA FERNANDES LIMA 

PEREIRA - OAB:43.141/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1397-35.2016.811.0040 - Código Apolo: 144962.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de fl. 428, em substituição, NOMEIO como perito do 

juízo DANIEL BARBIERO, cadastrado no banco de peritos do TJMT, 

conforme ficha cadastral em anexo, o qual deverá ser intimado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, CUMPRA-SE conforme determinado à fl. 405.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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
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 Cod. Proc.: 96251 Nr: 8189-44.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDM, IFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINA DOS 

SANTOS KRIESER - OAB:23.166, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8189-44.2012.811.0040 (Cod. 96251)

Vistos etc.

Tendo em vista que o executado compareceu espontaneamente nos autos 

e compôs acordo à fl. 32-33, no entanto não efetuou o pagamento do 

débito, e considerando ainda as inovações trazidas pelo art. 517, do NCPC 

e, sobretudo, do art. 782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o 

pleito de fl. 88.

Desta feita, EXTRAIA-SE a certidão para fins de protesto, conforme 

requerido, entregando-a a exequente, mediante traslado, com a respectiva 

intimação da executada de tal providência.

Com relação ao pedido de penhora do imóvel, entendo que o mesmo deve 

ser INDEFERIDO, tendo em vista a ausência da matrícula do imóvel em 

questão. Além disso, insta salientar que nos autos em apenso (Cód. 

60283), fora noticiada a venda do referido imóvel a terceiro, o que deverá 

ser apurado em ação autônoma como já discorrido naqueles autos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso, 16 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.: 60283 Nr: 3580-86.2010.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICIO TAVARES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJAINA FERREIRA FRANCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SULAMITA MARIANA TELLI 

BLOSS - OAB:14936

 Assim, demonstrada a inadequação da via eleita para o fim pretendido 

pelas partes, necessário se faz o ajuizamento de demanda própria, e 

consequente arquivamento do presente feito.Nestes termos, 

ARQUIVEM-SE os autos.Às providências.Sorriso/MT., 16 de Abril de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136749 Nr: 8914-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA, CLAUDINEI REIZ, CLEITON REIZ, ABILIO REIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881

 REPUBLICANDO:Autos n° 8914.28.2015.811.0040 (Cod. 136749)

 Vistos etc.

 Haja vista que o executado em oportunidade anterior já demonstrou 

interesse em compor-se amigavelmente com o exequente, de modo a 

possibilitar a tentativa de um acordo, designo audiência de conciliação 

perante o CEJUSC local para o dia 11 de Junho de 2018, às 15:00 horas.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 17 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.: 129080 Nr: 4811-75.2015.811.0040

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DIEGO TRZASKOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. Sem delongas, ante o reconhecimento parcial do pedido inicial 

pelo requerido (fls. 43/47), com o qual aquiesceu a parte autora (fl. 118), 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE FEITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento da quantia depositada nos autos.Oportunamente, 

ARQUIVEM-SE os autos.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 16 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133009 Nr: 11756-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, 

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Autos n. 11756-78.2015.811.0040 – Código: 133009.

 Vistos etc.

 Com razão o Administrador Judicial na manifestação exarada à fl. 35.

 Desta feita, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos as faturas de energia indicadas na exordial, bem 

como apresente planilha de cálculo até a data da propositura da ação 

recuperacional.

 Após, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 16 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.: 188549 Nr: 3248-41.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEIXO DE ACOLHER o presente pedido de habilitação de 

crédito e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, com espeque no art. 85, §2º do CPC, contudo, 
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SUSPENDO a exigibilidade, eis que DEFIRO os benefícios da 

AJG.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, 

certifique-se e arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

p r a x e . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT, 16 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 176812 Nr: 7094-03.2017.811.0040

 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: ADELINO MARCOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EGLAIR POSSAMAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:23.368/B, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO proposto por ADELINO MARCOS FERREIRA em desfavor de 

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil.Por conseguinte, REVOGO a suspensão dos autos principais 

determinada às fls. 18/20.CUSTAS, se houver, pela parte autora, eis que 

INDEFIRO o pleito da AJG, haja vista que não restou suficientemente 

demonstrada a hipossuficiência alegada. PUBLIQUE-SE.DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades 

l e g a i s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 17 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113008 Nr: 4765-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NEIVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.INTIME-SE o 

Administrador Judicial a adotar a providência acima, devendo comunicar 

seu cumprimento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, descrevendo o 

valor/classificação da inclusão.Após, INTIME-SE o autor e a recuperanda a 

se manifestarem quanto à inclusão, também no prazo de 15 (quinze) 

dias.DECLARO PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 1ª Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, 

certifique-se e arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 16 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131105 Nr: 5922-94.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARCIO DA SILVA LIMA, ADMINISTRADOR JUDICIAL, DEBORA 

PECHE BENVINDO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, EXTINGUINDO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação do quadro geral 

de credores da requerida para que passe a constar como crédito dos 

autores, no valor de R$ 4.060,27 (quatro mil e sessenta reais e vinte e 

sete centavos) para cada um dos requerentes, o qual encontra-se 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do 

artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, devendo ser observados a partir de então 

os termos estabelecidos no plano de recuperação judicial.CONDENO a 

parte requerida nas custas e despesas processuais, deixando, contudo, 

de condenar em honorários de sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, 

da Lei 11.101/2005.TRANSITADA EM JULGADO, encaminhem-se os autos 

à Contadoria para atualização nos moldes da sentença, manifestando-se 

as partes, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.Após, INTIME-SE 

o Administrador Judicial a, transitada em julgada a decisão, e na forma do 

art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, 

consolidar o quadro geral de credores, providenciando a publicação de 

novo edital de inclusão do crédito reconhecido nesta decisão.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 16 de Abril de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143808 Nr: 716-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, MAURO ANDRIESKI - OAB:OAB/MT 10.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 REPUBLICANDO PARA ADMINISTRADOR JUDICIAL: Autos n. 

716-65.2016.811.0040 – Código Apolo: 143808.

Sentença com Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de habilitação de crédito trabalhista apresentada por ANA 

CLAUDIA PEREIRA DA SILVA em face de NATIV – INDÚSTRIA BRASILEIRA 

DE PESCADOS AMAZÔNICOS S/A, NATIV FOODS LTDA e NATIV – 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, todos devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em suma, ser credora das requeridas no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), pugnando pela inclusão do seu crédito no quadro geral de 

credores.

 A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 09/15.

 Despacho inicial, fl. 17.

 Entre um ato e outro, às fls. 28/29, o Administrador Judicial manifestou 

informando que o crédito já foi incluído no quadro geral de credores. 

Juntou aos autos o edital de fls. 30/31.

 O Parquet manifestou-se às fls. 32/33, pugnando pela extinção do feito 

em razão da ausência de interesse de agir.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sem delongas, no caso dos autos, restou demonstrado que o 

valor cuja inclusão se pretende já consta no quadro geral de credores, 

razão pela qual, ausente o interesse de agir, de modo que a extinção é 

medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora nas custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios que ARBITRO em R$ 1.000,00, suspendo, 

contudo, a exigibilidade, em razão de que a requerente é beneficiária da 
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AJG.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, 

certifique-se e arquive-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 16 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.: 48062 Nr: 4949-86.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CALZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 Autos n. 4949-86.2008.811.0040 - Código Apolo: 48062.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por MARCOS CALZA 

em desfavor de ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Intimada a executada para cumprimento voluntário (fl. 389), a mesma 

quedou-se inerte (certidão de fl. 390), razão pela qual procedeu-se a 

penhora online (fl. 395/398).

 Procedeu-se a intimação da demandada acerca da penhora realizada (fl. 

401), entretanto, a mesma deixou de se manifestar (fl. 412).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Ante a satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 CUSTAS, se houver, pela parte executada.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, nos termos da CNGC/MT.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO da presente sentença, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento da quantia penhorada relativa ao 

cumprimento de sentença, qual seja, R$ 4.597,82 (quatro mil, quinhentos e 

noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) – fl. 408.

 No mais, considerando que houve bloqueio em valor superior ao débito 

executado, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indique o número da conta bancária para levantamento do saldo 

remanescente.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 61427 Nr: 4720-58.2010.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MARILDE DENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Autos n. 4720-58.2010.811.0040 - Código Apolo: 61427.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Cuida-se de execução extrajudicial promovida por DU PONT DO BRASIL 

S/A em desfavor de SUELI MARILDE DENTI e ADRIANO MATTANA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Às partes entabularam acordo (fls. 156/160).

 Por meio do petitório de fls. 161/162, o exequente requereu a extinção do 

feito em razão da quitação.

 Os executados informaram o cumprimento do acordo, pugnando pela 

extinção, fls. 163/165.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Ante a satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS, na forma acordada entre as partes.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, nos termos da CNGC/MT.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO da presente sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 123895 Nr: 1761-41.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MARILDE DENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A

 Autos n. 1761-41.2015.811.0040 – Código: 123895.

Embargantes: Sueli Marilde Denti e Adriano Mattana

Embargada: Du Pont do Brasil S/A – Divisão Pioneer Sementes

Sentença com Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos à execução propostos por SUELI MARILDE DENTI e 

ADRIANO MATTANA em desfavor de DU PONT DO BRASIL S/A – DIVISÃO 

PIONEER SEMENTES, todos devidamente qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Entre um ato e outro, as partes informaram que se compuseram 

amigavelmente nos autos n. 4720-58.2010.811.0040 – Código: 61427, 

oportunidade em que os embargantes renunciaram aos embargos, com o 

que aquiesceu a embargada (fls. 225/229).

 Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 Pois bem. Acerca do tema, o STJ já decidiu que: “(...) A renúncia é ato 

privativo do autor, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária, ensejando 

a extinção do feito com julgamento do mérito, o que impede a propositura 

de qualquer outra ação sobre o mesmo direito. É instituto de natureza 

material, cujos efeitos equivalem aos da improcedência da ação e, às 

avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu.” (STJ - REsp: 555139 CE 

2003/0099259-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 

12/05/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 13.06.2005 p. 

240)

 Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que 

faço com fulcro no art. 485, inciso X, do Código de Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas 

partes.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 116454 Nr: 7447-48.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIR LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A,  DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - 

OAB:17.609/OAB/MT, LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE 

MENDONÇA - OAB:14.833, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7447-48.2014.811.0040 - Código Apolo: 116454.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em desfavor de CLAUIOMIR LODI, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 Às partes entabularam acordo, o qual foi homologado à fl. 138.

 Por meio do petitório de fl. 148, o exequente requereu a extinção do feito 

em razão da quitação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Ante a satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS, na forma acordada entre as partes.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, nos termos da CNGC/MT.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO da presente sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 61017 Nr: 4310-97.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MARILDE DENTI, ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Autos n. 4310-97.2010.811.0040 - Código Apolo: 61017.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Cuida-se de execução extrajudicial promovida por DU PONT DO BRASIL 

S/A em desfavor de SUELI MARILDE DENTI e ADRIANO MATTANA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Às partes entabularam acordo, o qual foi homologado à fl. 162.

 Por meio do petitório de flS. 164/165, o exequente requereu a extinção do 

feito em razão da quitação.

 Os executados informaram o cumprimento do acordo, pugnando pela 

extinção, fls. 166/168.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Ante a satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS, na forma acordada entre as partes.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, nos termos da CNGC/MT.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO da presente sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 105799 Nr: 8889-83.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO JUNIOR PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA PEREIRA 

GUIMARÃES - OAB:105287-MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Autos n. 8889-83.2013.811.0040 - Código: 105799.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por VITÓRIO JUNIOR 

PICCINI em desfavor de HSBC BANK BRASIL S/A, devidamente 

qualificados nos autos.

 Despacho determinando a intimação do executado para cumprimento 

voluntário, fls. 200/201.

 Através do petitório de fl. 203, o executado requereu a juntada do 

comprovante de depósito efetuado no valor de R$ 11.799,39, pugnando 

pela extinção do feito.

 O exequente, por sua vez, às fls. 207/208, informou o cumprimento 

parcial, havendo ainda saldo devedor remanescente de R$ 4.187,82.

 Determinou-se a expedição do alvará de liberação da quantia depositada 

nos autos, bem como a intimação do executado para cumprimento integral 

da obrigação, fl. 210.

 Diante da divergência quanto ao valor do débito, determinou-se a remessa 

dos autos à Contadoria Judicial, fl. 219.

 Planilha de cálculo, fl. 220.

 O exequente manifestou concordância com os cálculos apresentados (fl. 

222).

 À fl. 223, o executado informou o pagamento do valor remanescente, 

pugnando pela extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de levantamento da quantia depositada nos autos.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 99223 Nr: 1833-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS - OAB:DEF. PUBLICO

 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, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A

 Autos n. 1833-96.2013.811.0040 - Código: 99223.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 
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– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos no petitório de fl. 233/233-v.

 Despacho determinando a intimação da executada para cumprimento 

voluntário, fl. 235/235-v.

 Através do petitório de fls. 236/237, a executada requereu a juntada do 

comprovante de depósito efetuado, pugnando pela extinção do feito.

 À fl. 241, a exequente requereu o levantamento da quantia depositada, e 

após, a extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 17 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.: 134177 Nr: 7556-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON LUIZ DA SILVA ALVES, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GOMES MALDONADO DE 

JESUS - OAB:5769/RO, Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n. 7556-28.2015.811.0040 – Código Apolo: 134177.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação do Administrador Judicial de fls. 71/72, INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a 

certidão de crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial.

 No mais, CUMPRA-SE consoante determinação exarada às fls. 59/61.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 16 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.: 130004 Nr: 5356-48.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE SOUZA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n. 5356-48.2015.811.0040 – Código Apolo: 130004.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação do Administrador Judicial de fls. 78/79, INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a 

certidão de crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial.

 No mais, CUMPRA-SE consoante determinação exarada às fls. 66/68.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 16 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.: 106016 Nr: 9096-82.2013.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR 

- OAB:1602, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n. 9096-82.2013.811.0040 – Código Apolo: 106016.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação do Administrador Judicial de fls. 89/90, INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a 

certidão de crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial.

 No mais, CUMPRA-SE consoante determinação exarada às fls. 78/79.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 16 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.: 99867 Nr: 2551-93.2013.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FERREIRA DE CASTRO, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:6893/O, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:13.974-MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 Autos n. 2551-93.2013.811.0040 – Código Apolo: 99867.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação do Administrador Judicial de fls. 82/84, INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a 

certidão de crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial.

 No mais, CUMPRA-SE consoante determinação exarada às fls. 70/72.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 16 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.: 151796 Nr: 4936-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO FUHR - ESPÓLIO, ADILES FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, WOLME DE OLIVEIRA CAVALCANTI - OAB:8.446- B
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 Autos n° 4936.09.2016.811.0040 (Código 151796)

 Vistos etc.

 Sobre o requerimento de prova emprestada, e, atenção ao princípio do 

contraditório (art. 9º do NCPC), diga a parte adversa no prazo de 10 (Dez) 

dias.

 Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 16 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.: 35502 Nr: 4633-44.2006.811.0040

 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): WASHINGTON LIMA QUEIROZ, VITÓRIO 

ANGELO CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/GO 25.655, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO, THIAGO CORDEIRO JÁCOMO - OAB:32.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Por derradeiro, conveniente alertar ainda que, não concordando a parte 

com a decisão proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do 

recurso adequado, sendo descabidos os embargos de declaração.Diante 

de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, 

todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em seus 

exatos termos.CUMPRA-SE, expedindo o  necessár io .Às 

providências.Sorriso/MT, 17 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62039 Nr: 5331-11.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR 

CLEMENTINA MASCARELLO

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 Vistos, e etc.Requereu a parte exequente a penhora e avaliação de 

imóvel pertencente a parte executada, indicado às fls. 53-54.Defiro a 

penhora do imóvel retro indicado, porém, condicionada a apresentação de 

inteiro teor atualizada do imóvel, INTIME-SE o exequente para trazer aos 

autos a certidão da matrícula atualizada do imóvel para que a penhora 

possa ser feita mediante termo nos autos, nos termos do art. 834, do 

CPC.Consigne-se que o registro da penhora, após efetivada, é ônus do 

próprio exequente, nos termos art. 844 do CPCINTIME-SE O EXECUTADO 

(artigo 841), juntamente com seu cônjuge, se casado for (art. 842 do 

CPC), oportunidade em que o executado poderá, querendo, apresentar 

embargos, bem como expeça-se mandado de AVALIAÇÃO.Mesmo em 

caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 

dias.Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC).Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS 

GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA 

FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE 

QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, 

PENHORA DE COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, 

PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE 

BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e 

sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83119 Nr: 2095-17.2011.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA 

MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução, extinguindo o feito 

com resolução de seu mérito, nos termos art. 487, I, do CPC.De outro lado, 

considerando o conteúdo econômico da demanda, bem como os 

documentos que instruem o feito, notadamente o registro da CRP nº 

40/01311-1 (fl. 93), indicando ser, o embargante, proprietário de imóveis 

rurais, sendo um deles avaliado em mais de 30 (trinta) milhões de reais 

(fls. 97v/100 da execução), INDEFIRO o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita (fl. 50).Em consequência, condeno os 

embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

DÊ-SE vista ao embargado para promover o de direito, no prazo de 20 

(vinte) dias. Sem manifestação, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, 

sem prejuízo de desarquivamento a pedido da parte.Traslade-se cópia 

desta sentença para os autos em apenso (cód. 62039).Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Sorriso/MT, 16 de abril de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116525 Nr: 7511-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO ANTÔNIO BACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIDERON RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:3659 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 116525

Vistos etc.

Tendo em vista a quantidade de processos a serem submetidos ao leilão, 

os horários sugeridos (13h00min e 14h00min) podem ser ineficientes 

devido ao pouco intervalo de tempo entre uma praça e outra, motivo pelo 

qual INDEFIRO o pedido de fls. 49.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 47.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 189793 Nr: 3986-29.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO CENDRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEMA ALVES DE AVES CLAUS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍS GUIMARÃES DA SILVA - 

OAB:55.237/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR DIAS BARBOZA - 

OAB:42.476, SIDINEI ROQUE CICHOCKI - OAB:23396/PR

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, foi designada 

Audiência para oitiva de testemunha arrolada pela requerida para o dia 

13/06/2018 às 15h no Fórum da Comarca de Sorriso - MT.
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Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 150763 Nr: 4511-79.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCMDCP-M, GILMEIRE MARTINS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON POLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 150763.

Vistos etc.

Tendo em vista a quantidade de processos a serem submetidos ao leilão, 

os horários sugeridos (13h00min e 14h00min) podem ser ineficientes 

devido ao pouco intervalo de tempo entre uma praça e outra, motivo pelo 

qual INDEFIRO o pedido de fls. 26.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 24.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 185035 Nr: 903-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR JOSE BATISTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 185035

Vistos etc.

Tendo em vista a quantidade de processos a serem submetidos ao leilão, 

os horários sugeridos (13h00min e 14h00min) podem ser ineficientes 

devido ao pouco intervalo de tempo entre uma praça e outra, motivo pelo 

qual INDEFIRO o pedido de fls. 29.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 27.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37124 Nr: 78-47.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO KAUFERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS & MARTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 “Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO o que pleiteado no item 5 acima. Nos 

mais, DECLARO encerrada a instrução probatória. Dê-se vista às partes o 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pelo autor, para a 

apresentação das razões finais escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Na sequência, conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados.

 Nos autos principais (cód. 13837), DEFIRO o pedido de sucessão da 

empresa exequente por Elci Malsiero, na qualidade de sub-rogada, 

conforme instrumento de fls. 195/197, o que faço com fundamento no 

artigo 778, § 1º, IV e § 2º, do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia 

desta decisão para os Autos nº 13837 (em apenso). Proceda-se à 

retificação da autuação dos Autos 13837, para incluir Elci Malsiero como 

exequente. Em consequência, DECLARO PREJUDICADOS os embargos de 

declaração opostos às fls. 208/211 dos autos da execução, pela 

sub-rogada. Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 

14h36min encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Camila Terebinto, Estagiária de 

Gabinete, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 18 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 13837 Nr: 920-03.2002.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA, IRINEU MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO KAUFERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte 

decisão:“Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO o que pleiteado no item 5 acima. 

Nos mais, DECLARO encerrada a instrução probatória. Dê-se vista às 

partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pelo autor, para a 

apresentação das razões finais escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Na sequência, conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados. Nos autos principais (cód. 13837), DEFIRO 

o pedido de sucessão da empresa exequente por Elci Malsiero, na 

qualidade de sub-rogada, conforme instrumento de fls. 195/197, o que 

faço com fundamento no artigo 778, § 1º, IV e § 2º, do Código de 

Processo Civil. Traslade-se cópia desta decisão para os Autos nº 13837 

(em apenso). Proceda-se à retificação da autuação dos Autos 13837, 

para incluir Elci Malsiero como exequente. Em consequência, DECLARO 

PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos às fls. 208/211 dos 

autos da execução, pela sub-rogada. Nada mais havendo a constar, o 

MM. Juiz determinou que às 14h36min encerrasse o presente termo, que 

depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Camila 

Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei o presente termo.Sorriso/MT, 18 

de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001822-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON RODRIGUES DE MORAES (EXECUTADO)

TATIANE DOS SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (EXECUTADO)

JONAS BONMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001822-74.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 2.063.700,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: JONAS BONMANN, GLEISON RODRIGUES DE MORAES, 

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES, TATIANE DOS SANTOS DA 

SILVA Visto, etc. Trata-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta, 

com pedido de Tutela de Urgência, intentada por Coperlira Agronegócios 

Ltda. em desfavor de Jona Bonmann, Gleison Rodrigues de Moraes, 

Adriane Alves Theodoro de Moraes e Tatiane dos Santos da Silva, 

requerendo limnarmente “arresto de montante inadimplido, dado em 

garantia (penhor) cedular de 1º. Grau na CPR n° TRN1300.1590/2018 de 

2.494.444Kgs de soja, equivalentes a 41.274 (quarenta e um mil, duzentas 

e setenta e quatro) sacas de 60kg cada a serem localizados nos 

seguintes armazéns: (i) SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 

02.937.632/0007-05, localizado na Rod. BR 364, Km 270, município de 

Nortelândia – MT, (ii) PSCHEIDT ARMAZENS GERAIS LTDA, CNPJ 

02.484.205/0004-68, localizado na Rod. BR 364, Km 323, município de 

Diamantino – MT (iii) ARMAZÉM DA FAZENDA FEDRIZI (Fazenda Matrinxã), 

Proprietário Sr. Marlon Fedrizi, localizado na Estrada vicinal Nova Maringá, 
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Sentido Campo novo do parecis, Km 51. Município de Brasnorte/MT, (iv) 

ARMAZÉM DA FAZENDA SANTA HELENA, Proprietário Grupo Varnier, 

localizado na Estrada vicinal Nova Maringá, Sentido Campo Novo do 

Parecis, Km 48. Município de Brasnorte/MT e (v) na FAZENDA IMIGRANTE 

(soja a ser colhida), imóvel de matrícula 3.247 do CRI de Brasnorte, 

descrito no item 4.3 da CPR” . A exequente relata ser credora dos 

requeridos da quantia de 2.494.444Kgs de soja, equivalente a 41.274 

(quarenta e um mil, duzentas e setenta e quatro) sacas de 60kg que 

deveriam ser entregues no período de 01/01/2018 a 28/02/2018, conforme 

CPR n° TRN1300.1590/2018. Alega que, mesmo diante das obrigações 

assumidas pelos requeridos, estes iniciaram a colheita, depositando o 

produto em favor de terceiros, sem, contudo, entregarem a totalidade do 

produto contratado em favor da requerente. Afirma que tomou 

conhecimento de que o primeiro executado está depositando a soja em 

vários armazéns, quais sejam SIPAL, PSCHEIDT, ARMAZÉM DA FAZENDA 

FEDRIZI e ARMAZÉM DA FAZENDA SANTA HELENA, em nome de 

terceiros, em vários municípios do Estado, locais diversos dos indicados 

no negócio entabulado pelas partes. Argumenta que o desvio do produto 

está caracterizado pelas fotos e e-mails, estes recebidos em 10/04/2018, 

informando a quantia de sacas de soja depositadas em armazéns diverso 

do pactuado (id nº 12674866 e 12674863). Por fim, oferece como caução 

80.351 (oitenta mil, trezentos e cinquenta e uma) sacas de soja de 60kg, 

conforme petição no id nº 12756640. No id nº 12714768, foi determinada a 

intimação da autora para adequar o valor da causa ao conteúdo 

econômico da demanda, o que foi atendido pela parte no id nº 12756640. 

Relatei o necessário. 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”. Por sua vez, § 1º do 

dispositivo supra preconiza que “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 oferece-la”. Da leitura das normas supramencionadas, 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 acolhimento do pedido principal, sendo indiscutível, 

atualmente, o cabimento da tutela de urgência inclusive em sede de 

execução. No caso em tela, em que se cuida de execução de título 

extrajudicial, a credora postula a concessão de tutela cautelar a ser 

executada mediante arresto do produto indicado na inicial. Sobre o tema, o 

artigo 301 do CPC dispõe que a “a tutela de urgência de natureza cautelar 

pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, 

registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida 

idônea para asseguração do direito”. Extrai-se dos autos que a exequente 

promoveu a juntada da cédula de produtor rural (id nº 12674824), 

certidões de penhor (id nº 12674832, 12674839, 12674846, 12674855), os 

quais corroboram os argumentos declinados na inicial, traduzindo a 

presença do requisito do fumus boni iuris, pois demonstrada a existência 

de dívida literal, líquida, certa e exigível. Com efeito, verifica-se que pela 

referida cédula o primeiro executado se obrigou a entregar à autora, até o 

dia 28/02/2018, o total de 52.200 (cinquenta e duas mil e duzentas) sacas 

de soja de 60kg, a ser depositada no armazém da credora, Coperlira 

Armazéns Gerais, Rodovia Mt 160, S/N, zona rural no município de Nova 

Maringá-MT. Nos termos do item 6.2 do instrumento, o executado entregou 

a referida quantidade de soja em penhor agrícola em favor da exequente, 

ficando aqueles na condição de fiel depositário, sendo lavradas no 

registro de imóveis das Comarcas de Arenápolis-MT, Campo Novo do 

Parecis-MT, Brasnorte-MT e Diamantino-MT as respectivas certidões de 

penhor. Para o caso de inadimplência, convencionou-se a incidência de 

multa de 20% sobre o valor da obrigação principal e juros moratórios na 

base de 2,5%. Por sua vez, os e-mails enviados pela Pscheidt Armazéns 

Gerais Ltda., dão conta que o referido armazém recebeu a quantia de 

236.473kg (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e três 

quilos) de soja do executado Jonas Bonman. Diante desse cenário, nessa 

sede de cognição superficial, tenho por configurada a verossimilhança do 

direito alegado (art. 301, CPC), a qual, uma vez que vencida, é plenamente 

exigível, a despeito de a exigibilidade do crédito não traduzir requisito do 

arresto. Sobre o tema: “O arresto é instrumento de garantia invocável 

quando demonstrado o interesse processual, ou o fumus boni iuris. 

Caracteriza-se causae arresti o risco ou a presumível insolvência, 

permitindo, em tal situação, o advento da medida constritiva de bens. 

Todavia, a responsabilidade civil objetiva pode ser manejada se 

configurada alguma das hipóteses do art. 811, do CPC.” (TJSC, AI 4.236, 

3ª Câmara Cível, COAD 41.798). “Exige-se para a concessão do arresto, a 

prova literal de dívida líquida e certa e também a prestação de caução, 

independentemente de justificação prévia” (TJSP, RT 591/119), ou ainda, 

“São dadas ao Juiz duas alternativas ao deferir o arresto: realizar a 

justificação prévia ou não realizá-la, devendo neste último caso, exigir a 

prestação de caução pelo credor” (TJSP, RT 599/134). Por outro lado, 

também afigura-se presente o periculum in mora. Nesse sentido, infere-se 

que o perigo da demora reside nos fortes indicativos de que os 

demandados não têm pretensão de honrar seus compromissos 

assumidos, já que, conforme documentos que instruem a inicial (id. 

12674863, 12674866, 12674871, 12674891, 12674897, 12674899), 

estariam efetivando o repasse das sacas de soja a terceiros, fato que, se 

confirmado, trará ao credor sérias dificuldades na obtenção da satisfação 

do crédito perseguido na execução. Analisando a outra faceta da medida, 

não vislumbro perdas irreparáveis aos réus, vez que o objeto do arresto 

permanecerá sob gravame judicial, assim com a caução oferecida pela 

parte autora, de modo que perfeitamente assegurada a reparação de 

danos ou prejuízos previstos no art. 302 do CPC, se for o caso. Assim 

sendo, e considerando a documentação apresentada pelo requerente, 

DEFIRO a tutela de urgência pretendida, nos termos do art. 300, do Código 

de Processo Civil, para determinar o arresto de 2.494.444Kgs de soja, 

equivalentes a 41.274 (quarenta e um mil, duzentas e setenta e quatro) 

sacas de 60kg de soja safra 2018 referentes à CPR nº 

TRN1300.1590/2018, conforme padrão previsto na cédula, os quais 

deverão ser removidos e depositados no armazém indicado pelo 

requerente na CPR juntada no id nº 12674824, mediante termo de depósito 

judicial, cabendo à exequente as despesas pelo depósito e conservação 

dos bens arrestados, cujos valores deverão ser indicados nos autos pelo 

Depositário Judicial. O arresto deverá incidir sobre a soja localizada nas 

lavouras empenhadas à exequente (propriedades indicadas no item 4 da 

CPR - id nº 12674824), assim como sobre a soja contida nos locais 

indicados na inicial (Sipal Industria e Comercio Ltda, Pscheidt Armazens 

Gerais Ltda, Armazém da Fazenda Fedrizi, Armazém da Fazenda Santa 

Helena e Fazenda Imigrante), desde que tenha sido depositada pelos 

executados ou em seus nomes, e que seja proveniente da lavoura dada 

em penhor rural de 1º grau em favor da exequente. Fica o sócio 

representante da empresa autora, Sr. Juliano Martins de Almeida, 

nomeado como fiel depositário dos bens a serem arrestados, sob as 

penas da lei. Antes da expedição do mandado de arresto, determino que 

se tome por termo a caução oferecida. LAVRE-SE o respectivo termo de 

caução do bem ofertado (id nº 12756640) e, após, EXPEÇA-SE então 

mandado de arresto e depósito. CITEM-SE os executados para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação (NCPC, art. 811), ou, no 

mesmo prazo, opor embargos (NCPC, art. 915), independentemente do 

depósito da coisa. Decorrido o prazo sem o depósito, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão (NCPC, 806, §2º). FIXO 

MULTA de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da 

obrigação (CPC, art. 813 c/c art. 806, parágrafo único). FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado. DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, ao Oficial de 

Justiça encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o 

que deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Sorriso, 18 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE GASPERIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 196 de 810



Parte(s) Polo Passivo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (RÉU)

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

RODOBR TRANSPORTES LTDA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o (a) patrono (a) da 

parte autora, para providenciar a distribuição da carta precatória expedida 

para a comarca de Sinop, via PJE, devendo instruí-la em conformidade 

com o art. 260 do CPC. Após, deverá o (a) patrono (a) comprovar nestes 

autos a distribuição, no prazo de 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000949-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIGRAIN S.A. (RÉU)

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

RODOBR TRANSPORTES LTDA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o (a) patrono (a) da 

parte autora, para providenciar a distribuição da carta precatória expedida 

para a Comarca de Rondonópolis, via PJE, devendo instruí-la em 

conformidade com o art. 260 do CPC. Após, deverá o (a) patrono (a) 

comprovar nestes autos a distribuição, no prazo de 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000950-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o (a) patrono (a) da 

parte autora, para providenciar a distribuição da carta precatória expedida 

para a Comarca de Várzea Grande-MT, via PJE, devendo instruí-la em 

conformidade com o art. 260 do CPC. Após, deverá o (a) patrono (a) 

comprovar nestes autos a distribuição, no prazo de 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006089-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, 

Certifico que, em cumprimento ao respeitável Mandado de ID nº. 11498595, 

do (a) MM(ª). Juiz (a) de Direito desta Comarca, extraído/exarado dos/nos 

autos da Ação Cível nº. 1006089-26.2017.8.11.0040, em que tem como 

Autor (a) Renata Amaral Locatelli e Requerido (a) Wagner Carrilho da 

Silva. Dirigi-me ao (s) endereço (s) mencionado (s), lá estando, deixei de 

Citar e Intimar o (a) requerido (a) Wagner Carrilho da Silva, tendo em vista, 

este (a, s) não residir no endereço descrito no mandado, residindo ali 

atualmente a Sra. VALNICE, a qual disse desconhecer a pessoa e o 

endereço do requerido . Assim sendo, suspendi minhas diligências e faço 

a devolução do/da Mandado/Carta Precatória em cartório para os devidos 

fins de costume. O referido é verdade e dou fé. Sorriso – MT, 16 de 

fevereiro de 2018. João Alves Braga - Oficial de Justiça – Conforme 

Resolução CNJ nº 153, de 06 de julho de 2012 e portaria 42/2016-DF, de 

21 de junho de 2016. Coto 01 diligencia (s) urbana no valor de R$ - 35,00 

(trinta e cinco reais).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002338-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MACHADO LEME OAB - SP267225 (ADVOGADO)

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (REQUERIDO)

 

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 retro, no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais) ,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. Ainda, intimo o autor para dar andamento ao feito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003732-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENOIR PREZOTTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

autora, na pessoa do seu advogado, via DJE, para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca da certidão retro, bem como para efetuar o 

recolhimento do complemento da diligência anterior, no valor de R$ 280,00, 

conforme certidão de id. 12514584. Para tanto, nos termos do Provimento 

nº 07/2017-CGJ, deverá 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. SORRISO, 19 de abril de 2018. MICHELE 

OLIVA ZOLDAN 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002683-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA INDUSTRIA COMERCIO OESTE SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VARASCHIN OAB - PR21407 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINA SEGAT BRUSTOLIN (DEPRECADO)

EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN (DEPRECADO)

ROSSANA MARIA BUSATO (DEPRECADO)

ODOVINO BRUSTOLIN (DEPRECADO)

JOSE CARLOS BRUSTOLIN (DEPRECADO)

 

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 oficial de justiça retro,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. Ainda, intimo a parte autora da avaliação efetivada, 

conforme documentos juntados nos ids retro, para requerer o que de 

direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004639-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S.A. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DEMATHE OAB - SC24132 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento. SORRISO, 19 de abril de 2018. . MICHELE OLIVA ZOLDAN 

Gestor(a) Judiciário(a) . SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006139-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDEIR UILLIAM MOTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento. SORRISO, 19 de abril de 2018. . MICHELE OLIVA ZOLDAN 

Gestor(a) Judiciário(a) . SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002988-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, 

via pje, para se manifestar nos autos acerca da certidão retro, devendo 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. SORRISO, 19 de abril de 2018. MICHELE 

OLIVA ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ROSENO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT0007170A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA 

(LITISCONSORTES)

MARCO PAULO CHINEZ (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, 

via DJE, para, querendo, impugnar a resposta aos embargos, no prazo de 

15 dias. SORRISO, 19 de abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002196-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE VIEIRA PRATES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 543,53, no prazo de cinco , 

sob pena de ser lavrada certidão para protesto e/ou certidão de dívida 

ativa e encaminhada a cobrança Judicial, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

SORRISO, 19 de abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000485-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002282-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 530,97, no prazo de cinco 

dias, sob pena de ser lavrada certidão para protesto e/ou certidão de 

dívida ativa e encaminhada a cobrança Judicial, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

SORRISO, 19 de abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN 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: 1001090-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GONZAGA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001090-64.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. EXECUTADO: CONSTRUTORA 

GONZAGA LTDA - EPP VISTOS. 1. Diante da petição retro, noticiando o 

pagamento do débito exequendo, julgo extinta a presente execução, com 
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fundamento no artigo 924, inciso II, do NCPC. Custas finais pela parte 

executada, na forma do acordo. 2. Após o trânsito em julgado, nada mais 

sendo requerido por qualquer das partes, arquive-se. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000730-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FIGENO PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 517,17, no prazo de cinco 

dias, sob pena de ser lavrada certidão para protesto e/ou certidão de 

dívida ativa e encaminhada a cobrança Judicial, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

SORRISO, 19 de abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004713-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARMO-REAL MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANNINE CRUZ SOUZA OAB - MT0019565A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 535,80, no prazo de cinco 

dias, sob pena de ser lavrada certidão para protesto e/ou certidão de 

dívida ativa e encaminhada a cobrança Judicial, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

SORRISO, 19 de abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003629-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU DE JESUS TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 542,74, no prazo de cinco 

dias, sob pena de ser lavrada certidão para protesto e/ou certidão de 

dívida ativa e encaminhada a cobrança Judicial, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

SORRISO, 19 de abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004126-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 530,39, no prazo de cinco 

dias, sob pena de ser lavrada certidão para protesto e/ou certidão de 

dívida ativa e encaminhada a cobrança Judicial, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

SORRISO, 19 de abril de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82492 Nr: 1390-19.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO POMPILIO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca dos ofícios juntados às fls. 

121/130, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95978 Nr: 7903-66.2012.811.0040

 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: ROMALINO SCHITNIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE PIRES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias, vez que a Parte Requerida não apresentou 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97974 Nr: 482-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE BERTIN TRICHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO TRICHES - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 106/119, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112233 Nr: 4163-32.2014.811.0040
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 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): BRUNO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 112, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 190184 Nr: 4220-11.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNALDO JOSÉ DE AVILA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218.164/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95191 Nr: 7021-07.2012.811.0040

 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: SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, JUAREZ 

PAULO SECCHI - OAB:10.483, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. 162/164 foram 

interpostos tempestivamente vez que a Parte Requerida foi intimada pelo 

DJE nº 10201, que publicou na data de 21/02/2018 e o recurso 

protocolado na data de 22/02/2018, razão pela qual impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via DJE, para 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100901 Nr: 3709-86.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da informação de fls. 167/168, 

devendo requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 141735 Nr: 11457-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JULIANI AGUIRRA - 

OAB:250407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 68, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40000 Nr: 2849-95.2007.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA ELISA MENDES DA SILVA - menor, 

LEIDJANE NICOLAU MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BORGES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100539 Nr: 3304-50.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCANGELO PIOVESAN, SILVIO ROGÉRIO 

PIOVESAN, MARCOS MARSAL PIOVESAN

 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:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 149, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150014 Nr: 4136-78.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DEVINA DE ALMEIDA SILVA, ANTÔNIO 

MARCOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, MOACIR RIBEIRO - OAB:3.562-B/MT, VANIA DOS 

SANTOS - OAB:11332

 NOS TERMOS DO ITEM N. 24.1 DO PROVIMENTO N. 056/2007-CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É TEMPESTIVO, 

RAZÃO PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104126 Nr: 7184-50.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE BRAGA DA COSTA, DURVAL 

FOGAÇA DE SOUSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

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

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

da Comarca de Cuiabá/MT, devendo requerer o que entender de direito, no 

prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56875 Nr: 730-59.2010.811.0040

 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: LHSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BORGES FREITAS - 

OAB:11.609-A, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca da certidão e documentos juntados 

às fls. 296/300, requerendo o que entenderem de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124341 Nr: 2034-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELIA AGUIAR, ABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO JUBELE AGUIAR - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca dos ofícios juntados às fls. 

50/51, 53/54 e 56/60, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93770 Nr: 5314-04.2012.811.0040

 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: VENICIO VIANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, IVANI MARIANI VOZNIAK - OAB:18.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353 SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177.342

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

da Comarca do Distrito Federal, devendo requerer o que entender de 

direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145907 Nr: 1911-85.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SAO LOURENCO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "mudou--se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57425 Nr: 1246-79.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVIO MARCHIORO, ARLINDO MARCHIORO, 

ALCIMAR GOLDONI, ODILES CARBONERA GOLDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida 

da Comarca de Guarapuiava/PR, devendo requerer o que entender de 

direito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131638 Nr: 6198-28.2015.811.0040

 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: ANDERSON LUIZ CORLASSOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEA LUZIA KURZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

AUTORA, via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que 

requeiram o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82452 Nr: 1346-97.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA, ZILMAR MATTANA

 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:

 VISTOS.

Entre um ato e outro, as partes litigantes se compuseram em âmbito 

extrajudicial, pugnando pela homologação do pacto e pela suspensão do 

feito até o cumprimento da avença (fls. 184/186). Após o decurso do 

prazo estabelecido, foi noticiado nos autos o pagamento da obrigação (fls. 

184/verso).

Pois bem. A causa versa direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, face ao pagamento da 

obrigação pactuada, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 924, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma do pactuado entre as partes, 

observando-se, em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

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

CUMPRA-SE.

 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
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 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

 VISTOS.

Diante da manifestação do leiloeiro de fls. 253/255 e considerando que já 

foi determinada a exclusão do imóvel de matrícula nº 26.277 do CRI de 

Sorriso/MT, conforme decisão de fls. 247, e que, conforme se nota das 

averbações de nºs 11/23573 e 14/23573 (fls. 82/83), o imóvel matriculado 

sob o nº 23.573 do aludido CRI não pertence ao executado desde 

20/09/2016, DETERMINO a realização do leilão judicial apenas em relação 

aos imóveis de matrículas 25650, 20947, 25651 e 28594, todos do CRI de 

Sorriso/MT.

Quanto à avaliação, CUMPRA-SE conforme determinado na decisão de fls. 

68-verso.

COMUNIQUE-SE o leiloeiro.

No mais, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da manutenção da penhora realizada no imóvel de 

matrícula 23.573 do CRI de Sorriso/MT.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57748 Nr: 1447-71.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA - UNIC, 

MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 396, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111071 Nr: 3175-11.2014.811.0040

 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: GUIOMAR LUIS MOLOSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17812 Nr: 1959-98.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSMEY BATISTA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729, SUELLEM MONIQUE 

LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O, TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fl. 369, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103853 Nr: 6887-43.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI THEBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. 94/95 foram interpostos 

tempestivamente vez que a Parte Autora foi intimada pelo DJE nº 10199, 

que publicou na data de 19/02/2018 e o recurso protocolado na data de 

26/02/2018, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o advogado da parte REQUERIDA, via DJE, para manifestar-se no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99305 Nr: 1921-37.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO DEMEIS, CLÁUDIA ARIANE BOGO DEMEIS, 

MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 .Intime-se o(a) Sr(a). Perito(a) acerca da sua nomeação, para que cumpra 

o encargo, independentemente de compromisso (artigo 466do CPC), bem 

como para fazer a proposta dos honorários periciais.Com a proposta, 

intimem-se OS EMBARGANTES para pagamento do valor dos honorários 

periciais, ficando consignado, desde já, que uma vez depositado referido 

importe, 50% (cinquenta por cento) será desde logo liberado para os 

inícios dos trabalhos periciais, sendo que o remanescente será liberado 

logo após protocolo nos autos do relatório final.Fixo prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentação do relatório final, contados a partir da liberação da 

primeira metade do valor dos honorários periciais.Depositado o laudo em 

Cartório, intimem-se as partes para que sobre ele se manifestem no prazo 

sucessivo de cinco (05) dias, primeiro a exequente e, após, o executado 

(art. 477, §1º, CPC).Desde já, designo audiência instrução e julgamento 

para o dia 29 de Maio de 2018, às 14h45min. Consigno que, deverão as 

partes depositar o rol em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

informar sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.Caso 

contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo.Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus 

patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, constando do mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37383 Nr: 296-75.2007.811.0040

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4.960

 VISTOS

INTIME-SE a parte autora, via DJe e carta AR, para que se manifeste em 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39812 Nr: 2690-55.2007.811.0040

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECE ANTUNES GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 VISTOS

SENTENÇA

Trata-se de Exceção de Incompetência aviada entre as partes já 

qualificadas nos autos, sendo que o feito tramitou regularmente, 

entrementes, derradeiramente, há informação nos autos do latente 

ABANDONO do feito pela parte requerente, conduta esta que permite 

concluir que o provimento judicial não mais lhe é útil, adequado e/ou 

necessário.

Importante registrar que houve tentativa de intimação da parte autora (fls. 

124), contudo, não foi encontrada no endereço informado nos autos.

Eis o relato do necessário. Fundamento e decido.

Ante o exposto, configurado o abandono da causa pela parte exequente, 

julgo EXTINTO o feito, sem exame do mérito, com fundamento subsidiário 

no art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, condenando a 

parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas processuais.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101183 Nr: 4021-62.2013.811.0040

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS ALVES PEREIRA, JOSELITA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ANTONIO CICHOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LELIS - OAB:29.244-MG, 

KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19.370 - MT, SERGIO MAURO CAD - 

OAB:71.567-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17531 Nr: 1660-24.2003.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE FRANCIO GARAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO SIPPERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - 

OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO BRITO ALVES 

- OAB:12222/PA, PAULO HENRIQUE SARRAZIN SANTOS - OAB:9980/PA

 VISTOS. Trata-se de exceção de pré-executividade proposta por 

ALFREDO SIPPERT, nos termos do artigo 485, §3º, do CPC (fls. 300/313). 

Instado a se manifestar, o exequente apresentou resposta à exceção de 

pré-executividade às fls. 315/319. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, verifico que o executado foi devidamente citado na data de 

01/11/2008 (fls. 103), sendo o feito convertido em execução por quantia 

certa na data de 09/08/2012. Deste modo, e considerando que, mesmo 

após inúmeras tentativas frustradas de intimação, o executado 

compareceu espontaneamente ao feito, apresentado a exceção de 

pré-executividade ora em análise, não há que se falar em prescrição, 

ainda mais considerando o disposto no artigo 219, §1º do CPC/73, vigente 

à época do ato. Diante de todo o exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade de fls. 300/313. Intime-se o exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, dar prosseguimento a presente execução, requerendo o 

que de direito. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102950 Nr: 5918-28.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Ação Revisional, em que a parte autora busca em síntese a 

tutela jurisdicional específica e demais corolários de regência, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária.

Conforme se verifica dos autos, foi determinada a intimação das partes 

para que apresentassem junto aos autos os termos do acordo celebrado 

extrajudicialmente para sua homologação, sob pena de extinção do feito, 

sem exame de mérito, face à perda do objeto (fls.151/152).

Sem delongas, às fls. 154/155, a parte autora informou que não foi 

possível a confecção do instrumento em razão da quitação do contrato ter 

sido realizada por terceiro escritório. Assim, resta evidente a ausência de 

interesse de agir decorrente da perda superveniente do objeto da ação.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas/honorários, ante os benefícios da gratuidade 

judiciária.

Indefiro o levantamento dos valores depositados em juízo diretamente ao 

patrono da parte autora, tendo em vista não possuir poderes específicos 

para tanto, conforme se observa da procuração de fls. 23. Lado outro, 

havendo juntada de nova procuração com poderes especiais, desde já 

autorizo o levantamento da quantia, via alvará judicial.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54391 Nr: 4747-75.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO MENEZES PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRICOLA CONCESSIONÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O

 VISTOS.

1- EXPEÇA-SE alvará judicial para transferência dos valores depositados 

às fls. 256/261, conforme requerido às fls. 285-verso.

2- No mais, INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do 

débito indicado às fls. 285, no prazo de 15 dias, acrescido de custas e 

despesas processuais.
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3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002798-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006449-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENIR TEIXEIRA OAB - SP125253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Número do Processo: 1006449-58.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

HUMANO - INDSH EMBARGADO: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA Vistos etc. Sobre a 

informação prestada pelo Estado de Mato Grosso em Num. 12250610 e 

documentos que acompanham tal peça processual, manifestem-se as 

partes, no prazo de cinco dias. No mais, ante o pedido de produção de 

prova testemunhal de Num. 12324699, a fim de comprovar a efetiva 

prestação dos serviços cobrados através das notas fiscais que embasam 

a execução correlata (Proc. nº. 1002840-04.2016.8.11.0040), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 DE AGOSTO DE 2018, 

ÀS 13:30 HORAS. Intimem-se todos, inclusive o Estado de Mato Grosso. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001337-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (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: 1001337-74.2018.8.11.0040, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. AUTOR: MARIA DAS 

DORES PEREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA DAS 

DORES PEREIRA 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 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 12291503. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001332-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDIR PACHECO (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 Número do Processo: 1001332-52.2018.8.11.0040, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, CUSTAS, CITAÇÃO]. AUTOR: VALDIR PACHECO 

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 VALDIR PACHECO 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. 12276406, em que comprova recebimento do beneficio 

até 15/03/18. 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: 1001812-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BIMBATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001812-30.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: MARCO ANTONIO BIMBATO 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: 1001924-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVAN DELAPRIA FOSCHIERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001924-96.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: OLIVAN DELAPRIA 

FOSCHIERA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por OLIVAN DELAPRIA FOSCHIERA em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende a implantação do 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 do benefício, conforme verificada a incapacidade da parte 

autora, acrescidos de seus consectários legais, além de custas e 

honorários advocatícios. Para tanto, relata 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 

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 
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autora atualmente se encontre incapacitada para o trabalho, haja vista não 

constar nos autos qualquer laudo médico atestando referida incapacidade. 

Do mesmo modo, não há qualquer comprovação acerca da carência e da 

qualidade de segurado necessários à concessão do benefício. 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: 1001367-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDISON DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (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: 1001367-12.2018.8.11.0040, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. AUTOR: GLEDISON DE 

JESUS 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 GLEDISON DE JESUS 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. 12315409, em que comprova recebimento do beneficio 

até 30/12/17. 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: 1001336-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DA SILVA (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 DECISÃO Número do Processo: 1001336-89.2018.8.11.0040, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. AUTOR: JOANA GOMES 

DA SILVA 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 JOANA GOMES 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 indeferiu o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo CNIS de Num. 

12290807. 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 
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realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001686-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERANI TERHORST BARZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001686-77.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VERANI TERHORST BARZOTTO Parte Ré: 

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 VERANI TERHOST BARZOTTO 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. 12552801, em que 

comprova recebimento do beneficio até 02/10/17. 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: 1001690-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA FREDI PEDRO (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 DECISÃO Processo: 1001690-17.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: SANDRA CRISTINA FREDI PEDRO 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 SANDRA CRISTINA FREDI PEDRO contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 
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aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo CNIS de Num. 

12555573. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001732-66.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CREUZA PEREIRA 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 CREUZA PEREIRA 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. 12589191, em que comprova recebimento do beneficio 

até 16/01/18. 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: 1001729-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIDALVO PEREIRA GUSMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001729-14.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: GIDALVO PEREIRA GUSMAO 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 GIDALVO PEREIRA GUSMÃO 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 
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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. 12584673, em que comprova recebimento do beneficio 

até 12/09/17. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001741-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001741-28.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 36.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO, LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

IVONEI JOSE DE SOUZA Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

IVONEI JOSÉ DE SOUZA 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 e/ou auxílio-acidente. 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 ou o auxílio-acidente lhes sejam concedidos 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. 12600311, em que comprova recebimento do beneficio 

até 15/03/18. 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: 1001957-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001957-86.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANDRA ALVES DOS SANTOS 

Parte Ré: 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 SANDRA ALVES DOS SANTOS 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 
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nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 12790360 e comprovante de 

recebimento de seguro desemprego de Num. 12790343. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001721-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001721-37.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 17.172,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: GABRIEL MORAES 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 

GABRIEL MORAES contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS e comprovante de recebimento de seguro 

desemprego de Nums. 12581792 e 12581800. Quanto ao cumprimento do 

terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001960-41.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELIZARDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001960-41.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 7.632,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[URBANA (ART. 48/51), ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA 

FELIZARDO DE SOUZA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por 

MARIA FELIZARDO DE SOUZA, em face do INSS, na qual requer seja 

concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural. 

Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o 

endereço da parte autora é na Comarca de Nova Ubiratã/MT. O § 3º do art. 

109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça 

estadual, no foro do domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as 

causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, 

sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se 

verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam 

também processadas e julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou 

o entendimento de que, em ação proposta em face do INSS na justiça 

estadual, no exercício da sua competência delegada, é competente, de 

forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor para julgamento, 

eis que a competência delegada não autoriza ao autor alterar a comarca 

de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. 

A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª Região firmou 

entendimento de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da 

previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício 

da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do 

Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, 

improrrogável. 2. A Constituição da República de 1988 - CR/1988 garante 

ao segurado optar pelo ajuizamento da ação previdenciária na Justiça 

Estadual para facilitar o acesso, mas não autoriza a alterar a comarca de 

seu domicílio para escolher o juízo (grifei). Trata-se de competência 

funcional absoluta insusceptível de modificação e declarada de ofício 

(CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 

de 17/10/2014) 3. Embora a autora indique na inicial endereço do município 

de Tiros/MG, toda a documentação apresentada como certidão de 

casamento, CTPS, declarações escolares, documentos do imóvel rural etc 

comprovam que a autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A 

incompetência do juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e 

não a sua extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar 

a incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001753-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001753-76.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE SIDES 

Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio doença ajuizada por JOSÉ SIDES 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a implantação em sede de tutela de urgência do benefício 

previdenciário de auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido 

ao pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto 

sustenta que, devido às enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade 

laborativa, tendo o beneficio previdenciário sido cessado 

administrativamente pelo requerido. Assim, sustentando que preenche os 

requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi 

deferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido (Num. 

7298099 ). O requerido apresentou contestação, alegando a ausência de 

incapacidade laborativa da parte autora (Num. 9032579 ), tendo a mesma 

impugnando, ratificando os pedidos iniciais (Num. 9442847 ). Determinada 

a realização de perícia, o laudo restou juntado no Num. 11512233, sobre o 

qual manifestou a parte autora. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de benefício 

previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, formulado JOSÉ 

SIDES contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 

As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, 

razão pela qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 6038759. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostados aos autos (Num. 11512233), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é total e permanente, não 

sendo indicada reabilitação profissional. Assim, considerando que a parte 

autora é hipossuficiente econômica, que está incontestavelmente 

incapacitada para as atividades laborativas habituais, e, ainda, o grau de 

instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos para 

concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do exposto 

e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, condenando o 

Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário 

de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 
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administrativamente (13/03/17 – Num. 6038759), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001401-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BORGES DOS SANTOS (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 Processo: 1001401-84.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CESAR 

AUGUSTO BORGES DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. O sistema PJE identificou uma possível 

prevenção/conexão entre este feito (1001401-84.2018.8.11.0040) e os 

autos nº. 1000056-20.2017.8.11.0040. É o relatório. Decido. Pois bem, o 

processo pretér i to indicado como prevento/conexo,  nº . 

1000056-20.2017.8.11.0040, foi protocolado em 11/01/2017, possuindo 

como partes Cesar Augusto Borges dos Santos em face do INSS e pedido 

de concessão de benefício previdenciário de auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez pela impossibilidade de desenvolvimento de 

atividade laborativa pela autora em razão das seguintes patologias: 

síndrome do manguito rotador e lumbago com ciática, o qual foi julgado 

totalmente improcedente em 31/10/2017, ante a ausência de constatação 

de incapacidade laborativa em perícia judicial, encontrando-se, atualmente, 

em grau recursal. Da mesma forma, constato que este feito se trata de 

ação ordinária manejada por Cesar Augusto Borges dos Santos em face 

do INSS para concessão de benefício previdenciário de auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez, decorrente do fato de o requerente 

apresentar as seguintes patologias: CID10: G58 = Outras 

mononeuropatias; M19 = Outras ortroses; M54.4 = Lumbago com ciático; 

M65 = Sinovite e tenossivite; M75 = Lesões do ombro; M79 = Outros 

transtornos dos tecidos moles em outra parte; M75.1 = Síndrome do 

Manguito Rotador; Espondiloartrose; Bursite Racional; M51 = outros 

transtornos de discos intervertebrais, ação protocolada em 21/03/2018. 

Nesta toada, pelo que consta, a causa de pedir dos processos citados 

guarda grande similitude, sendo certo que a grande maioria dos 

exames/atestados apresentados em Num. 12340127 e 12340131, para 

comprovar a incapacidade do autor, são os mesmos que escoltaram a 

inicial do processo 1000056-20.2017.8.11.0040 (vide Num. 4579020 e 

4703346). A priori, estaríamos diante de provável litispendência. Porém, 

não há como fazer tal afirmação, com a certeza necessária, eis que pode 

ter havido agravamento das patologias do autor a ponto de, atualmente, 

restar caracterizada a sua total incapacidade, em que pese a 

contemporaneidade entre a realização da perícia nos autos 

1000056-20.2017.8.11.0040 (setembro/2017) e a propositura da presente 

ação (março/2018). Nestes termos, é salutar a associação de tais feitos 

junto ao PJE para que seja observado, por ocasião da perícia judicial, se 

houve mudança da situação fática do autor em tal período. Ademais, ante 

o cenário fático encimado, mostra-se prudente a revogação da tutela de 

urgência deferida em favor do autor em Num. 12581582, notadamente em 

razão da contemporaneidade entre a realização da perícia que constatou 

inexistência de incapacidade e a propositura da presente ação (06 

meses), circunstância que, aliada a ausência de qualquer informação na 

inicial, seja da existência da ação anterior, seja de eventual agravamento 

do quadro clínico do autor neste período corroborado por laudo médico, 

recomendam a revogação da liminar deferida. Posto isso, REVOGO a 

liminar deferida em Num. 12581582, devendo ser cumpridas as demais 

determinações judiciais, do Num. 12581582, não revogadas neste ato 

(citação do réu). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001488-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIS GARCIA ARRAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004774-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE TAVARES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1004774-60.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 12411177, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 18 de abril de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001163-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. L. -. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001163-36.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JAINE GUIMARAES FEITOSA 

REQUERIDO: FARMACIA EBL LTDA - ME I - Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 22 de maio de 2018, às 14h20min. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 
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observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010747-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Parte Ré: 

REQUERIDO: TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME Em que 

pese o constante no termo de audiência do Id. 12530291, verifica-se que a 

reclamada não foi citada, conforme certidão constante no Id. 12014315. 

Assim sendo, designe-se nova audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE. Após, expeça-se Carta Precatória, para 

que se proceda a citação e intimação da parte reclamada, observando o 

endereço informado no Id 12045426, e intime-se a parte reclamante, com 

as advertências legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010747-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICACAO 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 22 de AGOSTO de 2018, às 17:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAOR GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MAXIMO GONCALVES (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 09 de MAIO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 50411 Nr: 705-80.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA AUGUSTA BORGO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431B, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A

 Processo: 705-80.2009.811.0040 – Código 50411

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 o advogado da parte exequente 

acerca da petição de fls. 257/278 dos autos supramencionados, mormente 

ao depósito realizado, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

 Sorriso/MT, 19 de abril de 2018.

 Kelly Cimi

 Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000790-34.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.195,18; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MONICA CRISTINA TRICHES Parte Ré: REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou 

com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único). SORRISO, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob 

Sauer

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001919-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA CAVALHERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001919-74.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 33.540,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA 

CARLA CAVALHERO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: UNIC SORRISO 

LTDA Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas fisicamente e 

legíveis – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência 

de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da 

inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). SORRISO, 18 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005076-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARIA WALKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 

1005076-89.2017.8.11.0040; 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: ERICA MARIA WALKER Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, ERICA MARIA WALKER, 

que constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente a dívida junto à requerida no valor de R$79,98 com 

relação ao contrato 0261701963. Alega que desconhece o valor cobrado. 

Requer seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S.A, contesta pugnando 

pela improcedência da ação, por ser a inscrição do débito exercício 

regular de direito. Diz que houve regular contratação e notória prestação 

de serviços. Afirma que a contratação ocorreu primeiramente na 

modalidade pré-paga, havendo posterior migração para a modalidade 

controle. Esclarece que a modalidade pré-paga não possui contrato 

escrito, o que impossibilita a requerida de apresenta-lo na presente ação. 

Pugna pela aplicação da súmula 385 do STJ. A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que os 

serviços foram contratados pela parte autora, tendo sido utilizados. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas 

de sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação de serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, como alega a requerida que pode 

ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus sistemas, a fim de 

manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. Ainda, plenamente 

aceitável a contratação verbal, mas a mesma deve ser provada com o 

mínimo de elementos, o que não ocorreu nos autos. Entretanto, no caso 

concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no 

momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras 

inscrições preexistentes, conforme demonstram os documentos juntados 

na inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito de R$79,98 com relação ao contrato 0261701963, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 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, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004943-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEITAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004943-47.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FERNANDO LEITAO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, FERNANDO 

LEITÃO DE OLIVEIRA, que diante de uma inserção indevida, teve seu 

crédito limitado. Informa que desconhece o contrato e a inscrição 

realizada, pois jamais utilizou os serviços da ré. Requer seja declarada a 

inexigibilidade do débito e seja condenada a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

contesta pugnando pela improcedência da ação, por ser a inscrição do 

débito exercício regular de direito. Diz que houve regular contratação e 

notória prestação de serviços. Pugna pela aplicação da súmula 385 do 

STJ. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega que os serviços foram contratados pela parte autora, 

tendo sido utilizados. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo telas de sistema geradas unilateralmente, o que 
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conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. 

Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

de serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, 

como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus 

sistemas, a fim de manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. 

Ainda, plenamente aceitável a contratação verbal, mas a mesma deve ser 

provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu nos autos. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outras inscrições preexistentes, conforme demonstram os 

documentos juntados na inicial. Tal entendimento já está consolidado na 

súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência 

das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO 

PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

- EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO 

STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor 

ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a 

preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, 

descaracterizando o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

Vale ressaltar que o autor não prova ser ilegítima a inscrição 

pré-existente, sendo que a mera discussão acerca da mesma, através de 

processo judicial não afasta a incidência da súmula supra referida. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito de R$151,07 com relação ao 

contrato 0262414802, determinando a baixa definitiva do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Sorriso/MT, 16 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, 19 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004689-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO CARDOSO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004689-74.2017.8.11.0040; 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]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EVANILDO CARDOSO DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Narra a parte autora, EVANILDO CARDOSO DA CRUZ, que 

recentemente foi até uma loja efetuar uma compra, mas no momento que 

precisou efetuar um crediário para parcelamento foi informado que havia 

uma restrição em seu nome. Diz ter convicção de não possuir qualquer 

dívida que justifique a restrição. Requer a procedência da ação para que 

seja declarada nula a cobrança perpetrada, com a imediata retirada do seu 

nome dos OPC’s e o pagamento de danos morais no equivalente a 40 

(quarenta) salários mínimos. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

contesta sustentando inépcia da petição inicial. No mérito, diz ter havido 

regular contratação e notória prestação de serviços. Diz que a 

contratação foi feita inicialmente na modalidade pré-paga, a qual não 

possui contrato escrito. Relata ter localizado gravação em que a parte 

autora concorda com a migração do seu plano pré-pago para o pós-pago. 

A contratação refere-se à linha 66 99722621566 997226215 . Pugna pela 

aplicação da súmula 385 do STJ. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega que os serviços foram 

contratados pela parte autora, tendo sido utilizados. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas de sistema 

geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a inscrição 

negativa carece de legitimidade. A mesma menciona na contestação que 

há uma gravação que comprova a migração do plano, entretanto não 

juntou a mesma aos autos. Assim, não há os autos prova da legalidade da 

contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova 

da contratação de serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. 

Se houve fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, 

certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que 

possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal 

burla, devendo aprimorar seus sistemas, a fim de manter nos mesmos 

dados fidedignos de contratação. Ainda, plenamente aceitável a 

contratação verbal, mas a mesma deve ser provada com o mínimo de 

elementos, o que não ocorreu nos autos. Entretanto, no caso concreto 

improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em 

que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outra inscrição 

preexistente e ainda ativa, efetuada por Embratel TVSat 

Telecomunicações S.A, no valor de R$208,16, conforme constato através 

de análise ao sistema do SPC. Referida inscrição, aliás, não apareceu no 

extrato juntado com a inicial. Tal entendimento já está consolidado na 

súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência 

das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO 

PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 
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- EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO 

STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor 

ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a 

preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, 

descaracterizando o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

Por fim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, apresentando 

extrato de SCPC onde não aparecia a negativação pré-existente, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em R$10.000,00. 

A suspensão da cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (AgRg no 

Agravo em Recurso Especial nº 650.292/MT (2015/0002511-1), 4ª Turma 

do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 28.09.2015) não é alcançada 

pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito R$120,77 com relação ao contrato 0270722235, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Considerando a litigância de má-fé da reclamante 

(NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), 

este fixado em R$10.000,00. A suspensão da cobrança da multa prevista 

no art. 81 do NCPC (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 650.292/MT 

(2015/0002511-1), 4ª Turma do STJ, Rel. Marco Buzzi. j. 22.09.2015, DJe 

28.09.2015) não é alcançada pelo deferimento do pedido de gratuidade de 

justiça. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 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, 19 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need 

Skype CreditFree via Skype
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005167-82.2017.8.11.0040; 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: JAILSON FERREIRA DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. Narra a parte autora, JAILSON FERREIRA DE LIMA, que foi 

até uma loja efetuar uma compra, mas no momento em que precisou 

efetuar um crediário constatou que seu nome estava inscrito no cadastro 

de inadimplentes, inviabilizando a aquisição almejada. Diz desconhecer a 

dívida no valor de R$185,39 com relação ao contrato 950557594. Afirma 

que não houve notificação prévia da inscrição realizada. Requer: a) a 

procedência da demanda para que seja declarada a inexigibilidade do 

débito; b) condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida sustenta ser inepta a 

petição inicial por não estar instruída com comprovante de residência em 

nome do autor. Relata que o débito é regular e que a venda dos serviços 

ocorreu por meio de televendas, não havendo, portanto, contrato físico 

assinado. Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como meio de 

prova. Pugna pela improcedência da demanda. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O art. 319 do CPC 

não traz o comprovante de endereço como requisito indispensável para o 

recebimento da petição inicial, sendo suficiente a indicação da residência 

do autor. 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. 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. . 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 
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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 no 

valor de R$185,39 com relação ao contrato 950557594, 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 INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 17 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, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002952-36.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO BORGES DE MORAES Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, MARCOS 

ANTONIO BORGES DE MORAIS, que recentemente foi até uma loja efetuar 

aquisição de itens para sua residência, porém teve seu crédito negado 

ante uma negativação existente no valor de R$164,01, referente ao 

contrato 0253081511. Diz que jamais realizou negócio jurídico com a 

empresa ré e tampouco mantem contrato com a mesma. Requer a 

procedência da ação para que seja declarada a inexistência de qualquer 

negócio jurídico, com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s o 

pagamento de danos morais em valor a ser arbitrado por este juízo. Foi 

deferida antecipação dos efeitos da tutela, determinando a exclusão do 

registro impugnado bem como a exclusão do nome da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito. A requerida afirma ter havido regular 

contratação e prestação de serviços, sendo a inscrição realizada 

exercício regular de direito. Afirma que houve pagamentos que cessaram 

sem qualquer explicação. Discorre acerca da legalidade de contratação 

via call center. Esclarece que a modalidade pré-paga não possui contrato 

escrito. Pugna pela aplicação da súmula nº385 do STJ e 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 
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INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Ainda, plenamente aceitável a contratação 

verbal, mas a mesma deve ser provada com o mínimo de elementos, o que 

não ocorreu nos autos. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente e ativa quando da inscrição ora 

impugnada, o que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito de R$164,01, referente ao contrato 0253081511, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 17 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, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010949-19.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCIO ADELAR WITTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010949-19.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 2.061,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: DELCIO ADELAR WITTE Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Foi deferido 

ao exequente prazo de 5 dias a fim de se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, tendo o mesmo permanecido inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo (ID 12103284). 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, 17 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. Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010977-55.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SIEBERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010977-55.2013.8.11.0040; Valor causa: R$ 7.501,98; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: KASA 

FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: 

MARCOS ANTONIO SIEBERT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Foi deferido ao 

exequente a fim de se manifestar acerca do prosseguimento do feito, 

tendo o mesmo permanecido inerte, deixando transcorrer in albis o prazo 

(ID 11917928). 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, 17 

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. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 19 

de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010634-59.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALGISENE CARME DOS SANTOS EDVANI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010634-59.2013.8.11.0040; Valor causa: R$ 17.030,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TRANSPORTE 

TERRESTRE]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DALGISENE 

CARME DOS SANTOS EDVANI PEREIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EXECUTIVA NORTH 

TRANSPORTES LTDA - ME, AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei 

nº 9.099/95. Foi deferido ao exequente prazo de 5 dias a fim de se 

manifestar acerca do prosseguimento do feito, tendo o mesmo 

permanecido inerte, deixando transcorrer in albis o prazo (ID 12088416). 

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, 17 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. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 19 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005006-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE BARBOSA DE JESUS (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: 

1005006-72.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.147,10; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DULCILENE BARBOSA DE JESUS Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que relata a parte 

autora, DULCILENE BARBOSA DE JESUS, que recentemente ao efetuar 

cadastro para abertura de crediário foi informada que a compra não 

poderia ser realizada em razão do seu nome estar inscrito no rol de 

devedores dos órgãos de proteção ao crédito. Afirma desconhecer o 

débito no valor de R$147,10 com relação ao contrato nº0254867141. 

Requer a procedência da demanda para que seu nome seja excluído dos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A 

requerida apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, 

bem como a inexistência de dano moral. Diz que existe contrato entre as 

partes, sendo notória a prestação de serviços. 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 
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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 gravação da ligação telefônica, onde há 

confirmação dos dados pessoais da parte autora (nome completo, nome 

da mãe, RG e CPF), e também a confirmação da contratação de um plano 

telefônico e escolha da data de vencimento das faturas. Cabe ressaltar 

que há que se falar em quebra ilegal do sigilo telefônico com a 

apresentação da gravação em questão, primeiramente porque trata-se de 

ligação efetuada pela requerida ao ora autor, sendo informado ao mesmo 

que a mesma estava sendo gravada. Assim, não há que se falar em 

ilicitude da mesma como meio de prova. Além disso, plenamente possível - 

além de suficientemente provada no caso em apreço - a contratação 

verbal. Por fim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 

80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 6% 

(seis por cento) do valor da causa, este fixado em R$10.147,10, (NCPC, 

art. 81), 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 20% (vinte por cento) do valor da causa. A cobrança dos 

honorários arbitrados e das custas processuais, contudo, permanecerá 

suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à 

reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita, requeridos na 

inicial. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista 

no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º). Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 

17 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, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006314-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA REINALDO (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO DA SILVA REINALDO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 11784819), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005403-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005403-34.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 37.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DOUGLAS CARNIEL Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega o 

reclamante DOUGLAS CARNIEL, em síntese, que é titular da unidade 

consumidora n. 6/2039536-4, contratada junto à reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Afirma que recebeu 

cobrança indevida no valor de R$3.663,87 (três mil e seiscentos e 

sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), decorrente de apuração 

de irregularidade no medidor de consumo, realizada unilateralmente pela 

reclamada. Postulou a declaração de inexistência do débito e a reparação 

dos danos morais suportados. Postulou medida liminar para evitar a 

suspensão no fornecimento do serviço e impedir a inclusão do débito nos 

cadastros de proteção ao crédito, deferida no Id. 10883007. Realizada 

audiência de conciliação, a reclamada não compareceu, postulando o 

reclamante a aplicação dos efeitos da revelia. DO MÉRITO. Embora 

citada/intimada, a reclamada não compareceu à audiência de conciliação, 

diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). É certo que, 

somente se inverossímeis os fatos alegados, ou quando a versão exposta 

se choca com outros elementos probatórios existentes nos autos, é que 

os efeitos da revelia devem ser relativizados. Não é o caso, devendo a 

presunção, não obstante, prosperar neste feito. A questão central reside 

na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. O reclamante alega que mesmo sem ter acompanhado 

qualquer vistoria, recebeu uma cobrança indevida, apurada em 

procedimento unilateral. A reclamada, por sua vez, não se interessou em 

participar da relação processual e apresentar sua versão dos fatos e 

provas. Com efeito, verifico a falha na prestação dos serviços da 

reclamada, porquanto não cumpriu integralmente as regras constantes na 

Resolução da ANEEL n. 414/2010, mormente a regularidade do 

procedimento que se utilizou para gerar a fatura questionada pelo 

reclamante, uma vez que a reclamada sequer chegou a apresentar o 

termo de ocorrência e inspeção. Nesses termos, caracteriza-se a 

unilateralidade do procedimento de verificação do medidor instalado na 

unidade consumidora do reclamante, razão pela qual o débito 

pretensamente apurado não deve subsistir, conforme firme orientação 

emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - APURAÇÃO UNILATERAL DE LIGAÇÃO 
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CLANDESTINA - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Reputa-se ilegal a imputação de fraude no medidor de 

energia, apurada unilateralmente pela concessionária, de modo que a 

cobrança das faturas correlatas e o envio do nome do consumidor para 

os órgãos restritivos constitui ofensa passível de reparação. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade 

econômica das partes. (Apelação nº 0011375-55.2013.8.11.0003, 5ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 17.06.2015, 

DJe 25.06.2015). REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS – 

DECORRÊNCIA DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL. Indevida é a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em virtude de cobrança de débitos 

decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo do usuário, 

apurada de maneira unilateral e não submetida ao crivo do contraditório e 

da ampla defesa. Sentença ratificada (Reexame Necessário nº 

0008048-02.2013.8.11.0004, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Luiz Carlos da 

Costa. j. 07.10.2014, DJe 16.10.2014). No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão, 

porquanto a reclamada não imputou ao reclamante responsabilidade por 

fraude. Demais disso, não houve interrupção no fornecimento de energia 

elétrica, tampouco inclusão nos serviços de proteção ao crédito. É 

consabido que o dano moral indenizável deve prover de conduta ilícita 

apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que 

ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico 

duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano não são 

ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa 

de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pelo reclamante, não configura causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito de declarar a 

inexistência do débito impugnado (R$3.663,87). Convolo em definitiva a 

medida liminar deferida. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. SORRISO, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito 

Jacob Sauer

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005372-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA RAITER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005372-14.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TRANSPORTE AÉREO, CANCELAMENTO DE VÔO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALQUIRIA RAITER 

Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95. Alega a reclamante, VALQUIRIA 

RAITER, que adquiriu passagem aérea no trecho Cuiabá/MT – Sorriso/MT 

para a data de 23 de abril de 2017, devendo chegar ao destina as 23 

horas e 10 minutos. Relata que o embarque foi feito regularmente e o avião 

partiu rumo ao destino, entretanto aqui chegando o avião não pousou, 

retornando ao aeroporto de Cuiabá/MT. Diz que o próximo voo seria 

apenas as 10 da manhã do dia seguinte, o que causou desespero na 

mesma, que possuía um compromisso de trabalho as 8 horas da manhã 

em Sorriso. Relata trabalhar como fotógrafa, e que havia sido contratada 

há meses para realização de um ensaio com uma gestante, e a ré sequer 

remanejou a autora a fim de solucionar seu problema. Requer seja a 

requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$19.513,05 (dezenove mil quinhentos e treze reais e cinco 

centavos) e danos materiais de R$486,95. A companhia aérea contesta 

alegando inexistirem atos ilícitos e pugna pela improcedência da demanda. 

Diz que em nenhum momento o autor comprovou qualquer dano 

ocasionado em virtude do cancelamento do voo. Afirma que o 

cancelamento se deu em virtude do mau tempo que assolava a localidade, 

impedindo assim a aterrissagem de aeronaves. Refere que ofertou 

assistência material a todos os passageiros, bem como reacomodação 

disponíveis a fim de assistir à autora da melhor forma possível. Afirma que 

foi prestado o devido auxílio e que a mesma foram reacomodados no 

primeiro voo disponível no dia seguinte. Cita excludente de 

responsabilidade por ter sido o cancelamento motivo de força maior. O art. 

14 do CDC 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. (...) A 

reclamada admitiu na contestação que realmente efetuou o cancelamento 

do voo no dia 21 de abril de 2017, por motivo de mau tempo, entretanto, 

ofertou à autora hospedagem, alimentação e reacomodação em voo para 

o dia seguinte, que partiria as 10 horas da manhã, no qual a autora não 

compareceu para embarque. Entendo que em caso de condição climática 

desfavorável, caracterizado está, motivo de força maior, o que afasta o 

dever da companhia em indenizar os autores por danos morais, bem como 

pelos danos materiais decorrentes do atraso na chegada ao destino. É 

certo que à luz do que dispõe o art. 14, caput, do CDC, a empresa 

responde independentemente de culpa pelos danos causados ao 

consumidor. Ocorre, todavia, que no caso dos autos houve a ocorrência 

de força maior, situação excludente de responsabilidade, consistente no 

fato de o aeroporto ter sido fechado devido às condições climáticas 

adversas. Assim, como dito, tais circunstâncias, advindas de intempérie 

refogem ao âmbito da esfera de responsabilidade da companhia aérea. 

Sabidamente que em tal situação a falha não pode ser atribuída à ré, que 

tem sua atuação condicionada a autorizações autoridade aeroportuária 

para pousos e decolagens. . Não houve também negligência da ré no que 

tange ao atendimento prestado, não se verifica hipótese de 

responsabilização, visto que houve o fornecimento de voucher de 

hospedagem. Vale ressaltar que na cidade de Sorriso opera uma única 

companhia, com um único horário diário de chegada e partida, sendo que 

como não haveria a possibilidade de acomodar a autora em outro voo para 

o mesmo dia neste município, sendo que a mesma foi reacomodada em 

voo para o dia seguinte. Desse modo, no que se refere aos danos morais, 

entendo inocorrentes os mesmos no caso em apreço, pois em que pese o 

cancelamento do voo, a empresa ofereceu assistência ao passageiro: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; Houve, 
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sim, descumprimento contratual por parte da reclamada, o que, via de 

regra, não acarreta ofensa aos direitos da personalidade, levando-se em 

conta que a companhia tentou minorar os danos, ofertando ao passageiro 

assistência adequada. Para o reconhecimento de danos morais, o 

reclamante deveria ter comprovado fato excepcional decorrente do 

descumprimento, o que não ocorreu. Pequenas contrariedades da vida 

aeroportuária, dissabores e aborrecimentos não podem ser tidos como 

causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do 

instituto com a constante reparação de pequenos desentendimentos 

cotidianos. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

TRANSPORTE AÉREO – ATRASO VOO –MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1- 

observa-se que o atraso do voo por pouco mais de 4 horas não tem o 

condão de gerar a indenização pleiteada. A rigor, houve mero 

descumprimento contratual por parte da demandada, o que, via de regra, 

não acarreta ofensa aos direitos da personalidade. Para que fossem 

reconhecidos danos morais, ao autor cumpria demonstrar alguma situação 

excepcional decorrente do descumprimento, o que não logrou fazer. (Ap 

91149/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja capaz 

de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de 

maneira relevante. Daí porque doutrina e a jurisprudência têm afirmado que 

o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por 

si só, bastante para gerar dano moral. Vale ressaltar, também, que 

improcede o pleito de condenação por danos materiais, pois o valor de 

R$486,95 pleiteado pela autora, corresponde ao preço total pago pela 

reserva SEBKXT, que compreendia os trechos Cuiabá/MT – Congonhas/SP 

bem como o trecho Cuiabá/MT – Sorriso/MT, de modo que somente o último 

apresentou problemas, não podendo a autora requerer ressarcimento por 

serviço já utilizado. Ante o exposto, opino por julgar improcedente a ação. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 18 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, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005570-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORLANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005570-51.2017.8.11.0040; 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: JOSE ORLANDO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais em que relata a parte autora, JOSÉ ORLANDO DA SILVA, que vem 

sofrendo cobranças indevidas por parte da reclamada, tendo seu nome 

sido negativa em razão de dívida que desconhece, no valor de R$119,04 

com relação ao contrato 0241365680. Requer seja declarada inexigível a 

dívida cobrada, condenando-se a requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de 40 salários mínimos. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, no mérito fala acerca da regular contratação e 

da notória prestação de serviços, sendo legítima a cobrança do débito. 

Pugna pela aplicação da Súmula nº 385 do STJ no que se refere ao 

arbitramento de danos morais. A parte requerida ofereceu contestação 

onde juntou contrato que contém uma assinatura, supostamente da 

requerente. O contrato juntado, entretanto está mal digitalizado e a 

assinatura do documento juntado diverge um pouco da assinatura atual da 

requerente, ainda houve juntada de nenhum documento pessoal do autor, 

que pudesse corroborar a legitimidade do contrato. Assim, para provar se 

realmente houve a contratação, e se foi feita pela parte autora da 

presente ação, necessária se faz a realização de perícia grafotécnica, o 

que não pode ser realizado no âmbito dos Juizados Especiais, conforme 

dispõe o art. 51, II, da Lei 9.099/95, razão pela qual a pretensão do autor 

deve ser ajuizada perante a Justiça Comum, com a produção de provas 

hábeis a demonstrar o direito alegado. Nesse sentido já decidiram as 

Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA 

ASSINATURA NA NOTA PROMISSÓRIA - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL 

PARA APURAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - SEMELHANÇA ENTRE 

AS ASSINATURAS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

PENHORA TORNADA SEM EFEITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Execução de nota promissória. Executado que nos Embargos à execução, 

nega a existência de relação jurídica e a emissão do título de crédito, bem 

como arguiu a falsidade da assinatura. Credor que na impugnação aos 

Embargos à Execução sequer informa a "causa debendi" da emissão da 

nota promissória. Assinaturas semelhantes, imperiosa a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, conforme expresso na sentença. A 

realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os 

Juizados Especiais. Manutenção da sentença que extinguiu o processo 

por complexidade da causa. Recurso improvido. (RI 1044/2013, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, 

Publicado no DJE 26/02/2014) (grifo meu). DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da presente ação, 

nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 18 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. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de abril de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005523-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005523-77.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.194,57; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SOLANGE DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos morais em 

que relata a parte autora, SOLANGE DOS SANTOS, que teve seu nome 

inscrito nos cadastros restritivos de crédito por débito no valor de 

R$194,57 o qual desconhece, pois não tem dívida em aberto com a ré. Diz 

que jamais teve acesso ou solicitou qualquer serviço por parte da 
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empresa. Requer a declaração de inexistência de débitos, condenando a 

requerida a pagar R$10.000,00 de danos morais. A requerida contesta 

sustentando ter havido regular contratação, e junta telas do sistema que 

supostamente provam a mesma. Diz que a autora foi cliente da mesma no 

período de 22 de fevereiro de 2014 a 28 de junho de 2017, de um plano 

controle, tendo pago 34 das 38 faturas emitidas. A linha foi cancelada em 

26 de junho de 2017 em razão de inadimplência. A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que a 

linha telefônica foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas 

de sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Ademais, as telas juntadas são 

de difícil visualização, estando borradas o que dificulta a leitura. No áudio 

juntado, ainda, não há conclusão da contratação, pois além do mesmo ter 

sido cortado antes da finalização, de modo que não é possível afirmar ter 

sido a contratação finalizada e nem mesmo ser a autora a interlocutora, 

pois não houve a confirmação de nenhum dado pessoal durante a 

gravação. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

de serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Poderia a 

requerida ter juntado cópia de contrato ou ao menos gravação completa e 

clara da ligação telefônica onde supostamente a parte teria contratado os 

serviços. Se houve fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, 

certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, que 

possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue evitar tal 

burla, devendo aprimorar seus sistemas, a fim de manter nos mesmos 

dados fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome 

da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao credor nem enriquecimento sem causa 

ao devedor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 0207876844 no valor de R$194,57, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos; b) condenar 

a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 18 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, 19 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006330-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 11802243), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006331-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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 Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

11802417), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010567-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010567-89.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.149,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: HERMES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: WMB 

COMERCIO ELETRONICO LTDA I - Tendo em vista o depósito acostado no 

id. 12270842 e 12488985, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 12566156, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

12566156. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 19 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011160-55.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGO BRUNO (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011160-55.2015.8.11.0040; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDSON 

RODRIGO BRUNO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o 

depósito acostado no id. 4879956, bem como a manifestação da parte 

reclamante constante no id. 12434429, dou por cumprida a obrigação a 

cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 12434429. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003420-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN COSSUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003420-97.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 32.800,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVAN COSSUL Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 12498575, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 12516008, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

12516008. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 19 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011256-07.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ZIBETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER ? CALÇADOS CENTRO ? OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

ALPARGATAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT0012953A (ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011256-07.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 28.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EMERSON ZIBETTI Parte Ré: REQUERIDO: ALPARGATAS 

S.A., CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, CALCENTER ? 

CALÇADOS CENTRO ? OESTE LTDA I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 11481477 e 12488175, bem como a manifestação da parte 

reclamante constante no id. 12683379, dou por cumprida a obrigação a 

cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 11513642. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000185-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000185-59.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.595,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

CITAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WANDERSON DA SILVA DAS NEVES Parte Ré: 

REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

11118053 e 11465611, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 11793383, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

11793383. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 19 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003192-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NADSON RODRIGUES AROUCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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 SENTENÇA Processo: 

1003192-25.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANTONIO NADSON RODRIGUES 

AROUCHA Parte Ré: EXECUTADO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 12488559, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 12517831, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

12517831. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 19 de 

abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003282-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES ASSUNÇAO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003282-33.2017.8.11.0040; 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]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO CARLOS ALVES ASSUNÇAO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 12272824, 

bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 12538802, 

dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se 

alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se 

os dados bancários apresentados no id. 12538802. III - Julgo extinto o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 19 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 161373 Nr: 9922-06.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR GIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Intimação do advogado do reeducando Leocir Girelli, Dr. Walter Djones 

Raouano para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do 

calculo de pena de fl.95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 176589 Nr: 6975-42.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Ante o exposto, com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código 

de Processo Penal, PRONUNCIO o réu EDUARDO LIMA FERNANDES, 

devidamente qualificado, por infração ao disposto no art. 121, § 2.º, inciso 

II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do 

Júri.A propósito, de outro lado, passo a analisar a viabilidade de o 
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requerido aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 

413, § 3.º do Código de Processo Penal].Não reconheço ao requerido o 

direito de apelar em liberdade. A uma porque a base empírica sobre a qual 

se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu 

provisoriamente segregado (com o propósito de salvaguardar a ordem 

pública, dado a gravidade concreta da ação criminosa), até o presente 

momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou 

modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, 

quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial 

virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que 

catalisaram na manutenção da prisão do réu. A duas porque o requerido 

permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por consectário 

lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que 

foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o 

julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em 

liberdade.Intime-se o pronunciado.Cientifiquem-se o MPE e a 

Defesa.Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª 

vara criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT.Não 

havendo irresignação recursal ou transitado em julgado este decisum, 

proceda-se nos moldes do artigo 421 e ss do CPP.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Sorriso/MT, 04 

de abril de 2018.Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 178645 Nr: 8243-34.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIA MATHILDE CAPITÂNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O

 Vistos.

Por motivo de readequação de pauta, redesigno a audiência para a 

proposta de suspensão condicional do processo de fl. 42, para o dia 23 

de abril de 2018, às15h30m.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 145437 Nr: 1669-29.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO do advogado IVAN CESAR BASSO HELLMANN, a fim de 

que devolva estes autos, IMEDIATAMENTE, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, além da possibilidade de 

expedir mandado de busca e apreensão, ou de exibição e entrega de 

autos, com a consequente caracterização do crime de sonegação de 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 133332 Nr: 7024-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de JEFERSON 

PATRICK DE BORBA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, em 

virtude de ter-se operado a prescrição da pretensão punitiva em abstrato 

dos crimes tipificados nos artigos 129, § 9.º e artigo 147, ambos do CP, o 

que faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, 

ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.Oficie-se 

aos órgãos criminais de estilo, por força da norma 1.453 e seguintes da 

CNGC.Ciência a acusação e a defesa.Transitada em julgado esta 

sentença, proceda-se as devidas baixas na distribuição, sem a cobrança 

de emolumentos e/ou custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 17 de abril de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 89582 Nr: 1182-98.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO do advogado MARCIO RONALDO DE DEUS SILVA a fim 

de que devolva estes autos, IMEDIATAMENTE, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário 

mínimo e comunicação à Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, além da possibilidade de 

expedir mandado de busca e apreensão, ou de exibição e entrega de 

autos, com a consequente caracterização do crime de sonegação de 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160025 Nr: 9166-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARQUES DA SILVA, PABLO 

BORGES RIGO, JOSIMAR BRUNO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT, PLINIO FRANCISCO 

BERGAMACHI JUNIOR - OAB:8384

 Certifico e dou fé que remeto o presente ao Setor Matéria de Imprensa, 

para INTIMAÇÃO do advogado SILVIO EDUARDO POLIDORIO, a fim de que 

devolva estes autos, IMEDIATAMENTE, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo e 

comunicação à Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, além da possibilidade de 

expedir mandado de busca e apreensão, ou de exibição e entrega de 

autos, com a consequente caracterização do crime de sonegação de 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189747 Nr: 3959-46.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ FRANCISCO 

DE AZEVEDO PONTES, para devolução dos autos nº 

3959-46.2018.811.0040, Protocolo 189747, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169950 Nr: 3340-53.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCELO SANTOS DA SILVA, 

JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 Processo: 3340-53.2017.811.0040 (Código 169950)

VISTO/KP

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara redesigno 

oralidade para o dia 22/11/2018, às 15:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 18 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 119484 Nr: 1143-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO RICARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 Certifico e dou fé que deixo de intimar a testemunha do réu, VALMIR 

RODRIGUES DAMACENO, em razão da ausência do seu atual endereço.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 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.

Não obstante a minuta de acordo apresentada às fls. 297/298, 

primeiramente, deve-se decidir acerca da alegação da ilegitimidade da 

Sociedade de Advogados Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S e 

do próprio advogado Rodrigo Mischiatti de promover a vertente execução 

de sentença, conforme razões de fls. 289/290-verso, sustentados por 

Faeda Advogados Associados S/S.

Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) INTIME-SE Faeda Advogados Associados S/S para que, no prazo de 15 

dias, manifeste sobre o acordo de fls. 297/298.

II-) INTIME-SE Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S e Rodrigo 

Mischiatti para que, no prazo de 15 dias, manifestem sobre a petição de fl. 

289/290-verso.

III-) INTIME-SE a parte executada para que tome ciência da petição de fls. 

289/290-verso, facultando manifestação no prazo de 15 dias.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267266 Nr: 30088-77.2017.811.0055

 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: JOSIELE BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A, BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S/A - SICREDI OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 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.

 Tendo em conta os documentos de fls. 62/65, a parte demandada, 

juntamente com a resposta, deverá exibir os documentos elencados no 

item “c” de fl. 14.

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.: 242892 Nr: 11080-17.2017.811.0055

 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: GISELE VIEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORUJÃO GUINCHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS - 

OAB:18496-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Vistos. DEFIRO o prazo de 05 dias para juntada de substabelecimento 

pelo digno advogado da autora. HOMOLOGO o pedido de desistência da 

produção de prova oral, formulado pelas partes. Dessa feita, 

AGUARDE-SE a juntada do pedido de reconsideração, que se dará no 

prazo máximo de 05 dias. Após, INTIME-SE a parte autora para manifestar 

no prazo de 15 dias. Por fim, CONCLUSOS, sendo certo que, se indeferido 

o pedido de reconsideração, no mesmo ato, será proferida a sentença. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, 

Assessora do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121047 Nr: 234-82.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 
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- OAB:10.074 OAB/MT, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - 

OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

LUIZ MARIANO BRIDI ingressou com a vertente execução de título judicial 

em face de OVIDIO MENDES BARBOSA, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, o exequente requereu o levantamento de valores 

depositados e a extinção da execução (fl. 291).

O alvará fora expedido à fl. 300.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da manifestação da parte exequente, pela qual requer 

expressamente a extinção da execução, colhe-se que se dá por satisfeito 

com o valor penhorado. Logo, 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.: 272625 Nr: 3165-77.2018.811.0055

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SOLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BV FINANCEIRA 

S/A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pretende alcançar o 

bem que se encontra em posse da parte requerida CESAR SOLINO DA 

SILVA, em decorrência da cédula de crédito bancário indicado às fls. 12.

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 pelo instrumento de protesto de fl. 15. 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

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175138 Nr: 17122-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ZANCHI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - OAB:17.726 MT, 

SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Certifico e dou fé que para que seja possível a inscrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é necessário a informação de dados pessoais do 

executado (nome completo, RG, CPF, data de nascimento, filiação, valor 

atualizado do débito e vencimento da dívida), os quais não foram 

localizados nos autos em sua integralidade. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os presentes autos ao setor 

de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado exequente para, no 

prazo de dez dias, informar nos autos a data de nascimento e filiação da 

executada, bem como a data de vencimento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260781 Nr: 25435-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA GALHARDO KAGUEIAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO ALCINDO DOBLER, ELOI DOBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de junho de 2018, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos 

desta Comarca.

PROMOVA-SE a citação, novamente, o demandado Ildo Alcindo Dobler no 

endereço indicado à fl. 30 (Rua 07-A, n. 2.030-W, Bairro Jardim Tangará II, 

Tangará da Serra/MT), sendo que, se verificada a hipótese de ocultação, 

CITE-SE por hora certa na forma do artigo 252 e seguintes do CPC.

INTIME-SE Eloi Dobler da audiência, com as advertências incrustadas no 

despacho de fl. 23, uma vez que já fora citado.

No mais, deverá ser usado o telefone indicado na exordial para auxiliar na 

localização do demandado (65 99945-9667).

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada para a 

realização da solenidade.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131861 Nr: 1648-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALIGIA GRANDO CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 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: ILDO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.499, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 Vistos.

Diante do depósito de fl. 235, atinente ao saldo remanescente, EXPEÇA-SE 

alvará em favor da parte exequente, cumprindo, se for o caso, o artigo 

450, § 3º, da CNGC.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar as três últimas declarações de imposto de renda em nome 

próprio e da empresa Bem Estar Odontologia, 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 
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artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 237999 Nr: 5223-87.2017.811.0055

 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 DA GLORIA VASCONCELOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAN REMO CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CAMOZZI - 

OAB:OAB/GO 5.020

 Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos que dependam de dilação probatória: (a) se a parte 

autora foi compelida/persuadida a firmar o contrato objeto dos autos; (b) 

se a parte autora tinha conhecimento do objeto do contrato e suas 

especificações; (c) os motivos que levaram a autora ao arrependimento e 

(d) a existência e a extensão dos danos morais.Dessa feita, DEFIRO a 

prova testemunhal, depoimento pessoal das partes, eis que terão o 

condão de descortinar os pontos controvertidos. Dessa feita, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de junho de 2018, às 

16h00min, devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo do 

artigo 407 do CPC.Na intimação das partes para prestarem depoimento 

pessoal constará a advertência da pena de confissão, consoante 

estabelece o § 2º do art. 343 do mesmo Código.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167922 Nr: 8265-52.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ANTUNES DE FRANÇA TRANSPORTES-ME, 

Aparecido Antunes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Bruno Lemos - 

OAB:OAB/MT 12.355, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:OAB/MT 7413, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. 

em face de A. ANTUNES DE FRANÇA TRANSPORTES – ME, qualificados 

nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente, por 

meio do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o 

andamento do feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 

360).

Intimada a parte exequente pessoalmente para manifestar nos autos, sob 

pena de extinção, também deixou de manifestar (fl. 362).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte exequente, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a exequente 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.: 273259 Nr: 3633-41.2018.811.0055

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDSON DA COSTA FLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A., pretende alcançar o bem que se encontra em 

posse da parte requerida JEDSON DA COSTA FLOR, em decorrência da 

cédula de crédito bancário indicado às fls. 13/16-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 pelo instrumento de protesto de fls. 18/18-verso. 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.

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a capa dos autos para que passe a constar como valor da causa: R$ 

39.190,08.

Quanto aos valores anteriormente depositados em benefício do Funajuris 

(fls. 21/23), a parte autora deverá solicitar a devolução do na Diretoria do 

Fórum.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255001 Nr: 20654-64.2017.811.0055

 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: RONICLEI BATISTA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem a minuta 

do acordo, onde conste ainda a chancela da parte demandada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248492 Nr: 15423-56.2017.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA, EDINEY 
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RODRIGUES, GIOCONDO VACCARI CARMONA, APARECIDA GONÇALVES 

VACCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDHA GABRIELLA 

TAMBURRINO FEITOSA - OAB:OAB/MT 22.633, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, FLAVIO CARDOZO DALTO - OAB:23408O, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, VALMIR DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:11692/MT, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas Eliane 

Consuelita Campos Saboia e Walmir Salvador Faria da Silva Alves. 

Considerando o conteúdo da prova oral ora produzida, demonstra-se 

absolutamente pertinente a oitiva de Euzenir Rodrigues de Oliveira e Ailton 

Justino de Almeida, de modo que serão, independentemente do interesse 

das partes, inquiridos por este Juízo. Dessa feita, SAI o digno advogado 

da parte demandada intimado para, no prazo de 05 dias, apresentar o 

endereço atualizado de Euzenir Rodrigues de Oliveira, escorado no 

princípio da cooperação, nos termos do artigo 6º do CPC. DESIGNO 

audiência de oitiva de Euzenir Rodrigues de Oliveira e Ailton Justino de 

Almeida para o dia 06 de junho de 2018, às 14h00min, saindo os 

presentes intimados. Tendo em conta que se trata de testemunhas 

referidas, de modo que se mostram relevantes para a verdade real, a 

intimação se dará por Oficial de Justiça. DEFIRO o prazo de 15 dias para 

que a parte autora se manifeste sobre os requerimentos ora apresentados 

pela parte demandada. EXPEÇA-SE o necessário. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora do Serviço 

Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61464 Nr: 3037-43.2007.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por BANCO BRADESCO S/A. em face de 

NILVO FOLLE 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. 173).

Intimada a parte autora pessoalmente para manifestar nos autos, sob pena 

de extinção, também deixou de manifestar (fl. 175).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

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.: 244633 Nr: 12472-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor juntou comprovante de pagamento referente 

às custas de locomoção do Oficial de Justiça, entretanto, para que seja 

possível efetivar a transferência de valores, a Coordenadoria 

Administrativa precisa da guia que originou o referido comprovante de 

pagamento. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que juntem aos autos, no prazo 

de cinco dias, a guia extraída do site do TJMT a que se refere o 

comprovante de fl. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249356 Nr: 16097-34.2017.811.0055

 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: PVEDS, ACEDS, ROSELI APARECIDA EIDAM DE 

OLIVEIRA, DCEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, AUTORIZO os autores a procederem ao levantamento dos 

valores depositados nas contas vinculadas à conta bancária e ao FGTS 

na Caixa Econômica Federal, em nome de Katiana Eidam de 

Oliveira.EXPEÇA-SE o pertinente Alvará Judicial.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE e à 

DPE.Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271337 Nr: 2282-33.2018.811.0055

 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: DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOCON CONSTRUTORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 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.

 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

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016 e diante da decisão de fls. 185, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados das partes acerca da lavratura do termo de penhora 

dos veículos indicados nos autos, com o que a parte executada foi 

nomeada depositária fiel dos referidos bens.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162545 Nr: 14008-77.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EMERSON DA SILVA, LEIDA 

RODRIGUES CHAVEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO ingressou com a presente execução de 

título judicial em face de FRANCISCO EMERSON DA SILVA e LEIDA 

RODRIGUES CHAVEIRO qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela extinção do feito (fls. 198/201-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 198/201-verso, 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. 198/201-verso, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, 

do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

Conforme se verifica, ainda pende de cumprimento o mandado de 

penhora, avaliação e depósito expedido à fl. 181, portanto, não há que se 

falar em baixa da penhora realizada nos autos. Posto isso, DETERMINO o 

recolhimento do mandado de penhora, avaliação e depósito expedido à fl. 

181.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8057 Nr: 506-62.1999.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 OSORIO FELIX DA SILVA, INETE TEREZINHA 

MORIZZO DA SILVA, ORIDES JOÃO ORTIGARA, ILDA ORTIGARA, LUIZ 

CLAUDIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 185/186, foram promovidas buscas no 

sistema SisconDJ - TJ/MT. Todavia, não foram encontrados valores 

pertencentes aos autos em epígrafe, conforme extrato a seguir juntado.

 Aliás, a tramitação narrada na petição de fls. 185/186, inclusive, sequer 

condiz com o que se vê no vertente feito.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 185/186.

Não havendo pendências, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274360 Nr: 4502-04.2018.811.0055

 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: OSVALDO MIGUEL GONÇALVES, RODRIGO MIGUEL 

GONÇALVES, CLAUDIANA BATISTA DA COSTA, ALINE CONCEIÇÃO 

FREITAS GONÇALVES, ALERCIO FLORENTINO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de alvará judicial requerido por OSVALDO MIGUEL GONÇALVES, 

RODRIGO MIGUEL GONÇALVES, CLAUDIANA BATISTA DA COSTA, ALINE 

CONCEIÇÃO FREITAS GONÇALVES e ALERCIO FLORENTINO DE AMORIM.

Entre um ato e outro, a parte autora requereu a extinção do feito (fl. 38).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo, 

condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC.

DESENTRANHEM-SE os documentos que instruíram a inicial, conforme 

pleiteado pela parte autora (fl. 38), substituindo-os por cópias 

reprográficas.

 P.I.C.

 CIÊNCIA AO MPE.

Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276441 Nr: 6061-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELLES TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI ME, 

DANIELA SCHLEMMER RAMBO, EDUARDO CANEDO DE SOUZA TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

No mais, DESENTRANHE-SE a petição de fls. 42/45, uma vez que se trata 

de contra-fé.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 175138 Nr: 17122-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ZANCHI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - OAB:17.726 MT, 

SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016 e diante da decisão de fls. 

138/139, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados das partes acerca da lavratura do termo de 

penhora do imóvel indicado nos autos, com o que a parte executada foi 

nomeada depositária fiel do referido bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274915 Nr: 4890-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, bem como 

(b) juntar cópia legível das notas fiscais e dos respectivos comprovantes 

de entrega das mercadorias, 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.: 276877 Nr: 6469-84.2018.811.0055

 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: EAB, FDAGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 15 dias, informar se o falecido 

deixou dependentes habilitados.

OFICIE-SE ao Banco Santander, para que, no prazo de 15 dias, informe se 

há conta bancária ou qualquer outra aplicação financeira em nome do 

falecido.

OFICIE-SE ao Banco do Brasil, para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de saldo referente ao IR – da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, bem como se há outras contas bancárias ou quaisquer 

aplicações financeiras em nome do falecido.

INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na forma do artigo 721 do 

CPC.

CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em nome do falecido.

OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de inventário extrajudicial em nome do falecido.

Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas.

 Por fim, AO MPE.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 28128 Nr: 1880-06.2005.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA GILDENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDES VALE SERVIÇOS E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT, WESLEY CRUZ CORTEZ - OAB:OAB/CE 29191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYLLANNE AMANCIO LUCAS 

- OAB:35866, Ingrid da Silva Gonçalves Inácio - OAB:35.318 CE

 Vistos.

MARIA GILDENIR DA SILVA ingressou com a presente execução de título 

judicial em face de VERDES VALE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA., 

ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela extinção do feito (fls. 211/213).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 211/213, 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. 211/213, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

EXPEÇA-SE alvará do valor bloqueado às fls. 178/180-verso exatamente 

como consta do acordo (fl. 212), sendo certo que o respectivo montante, 

como se vê nos documentos em anexo, já fora transferido para a conta 

judicial, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

P.I.C.

Expedido o alvará, com a comunicação da parte exequente, e transitada 

em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277115 Nr: 6671-61.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MATIAS SUBRINHO, LUCINEIDE 

MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar a 

profissão dos executados, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob 

pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

INTIME-SE, ainda, a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 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.: 121037 Nr: 215-76.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. GALLEGO COMERCIO - ME, ESTEVAN 

AUGUSTO GALLEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Em primeiro plano, verifico que não tem respaldo o requerimento 

formulado às fls. 78/84 pelo digno advogado. Isso porque, embora seja 

possível o pagamento de honorários advocatícios nos próprios autos da 

causa que o advogado patrocina, a hipótese em tela refere-se também a 

advogado destituído do mandato, devendo, pois, discutir a questão dos 
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honorários que lhe são devidos na via adequada. (...) É certo que os 

honorários são devidos ao causídico independentemente do que dispuser 

o julgado e da própria sucumbência, se assim foi convencionado. Contudo, 

no que se refere ao digno advogado destituído, essa pretensão não 

poderá se dar nestes autos. O digno advogado destituído, então, poderá 

se valer de demanda própria a fim de ver arbitrados os honorários 

sucumbenciais requeridos, se for o caso, porque é questão, que não 

guarda relação com o objeto da lide, na medida em que não mais atua no 

processo. Veja-se que não se está dizendo que o digno advogado 

destituído tem ou não direito aos honorários, apenas que a via não é 

própria. Depois, é imprescindível a formação do contraditório e a dilação 

probatória a fim de haja a correta discussão sobre a questão, delimitando 

a participação de cada advogado no transcurso do feito e respectiva 

valoração econômica. Por fim, não obstante a existência de entendimento 

diverso, como aquele apontado às fls. 85/108, respeitosamente, este Juízo 

não comunga do mesmo. Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito em 

questão. PROMOVA-SE a alteração no sistema Apolo para que as 

intimações, doravante, sejam publicadas em nome do advogado indicado à 

fl. 50. Após, uma vez que não ocorreu a intimação do digno advogado da 

parte exequente, RENOVE-SE a intimação determinada à fl. 77. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222143 Nr: 11813-17.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIARA CRISTINA DEBO - 

OAB:21783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, razão por que DECLARO rescindido o contrato pactuado entre as 

partes.Ainda, CONDENO a parte demandada ao ressarcimento da quantia 

de R$ 2.574,00, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso.Considerando que houve a sucumbência recíproca (afinal, a 

parte autora decaiu quanto ao pleito de danos morais), CONDENO as 

partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 

2º do art. 85 c/c art. 86, ambos do CPC, devendo a parte demandada arcar 

com 66,66% dessa quantia, e o restante, no que tange apenas às custas, 

ficará a cargo da parte autora. Contudo, condenação essa suspensa com 

relação à parte autora, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.Mesmo 

havendo sucumbência recíproca, não haverá como condenar a parte 

autora nos honorários advocatícios na medida em que, simplesmente, a 

parte demandada não se fez presente nos autos, ou seja: não contratou 

advogado.Vale dizer que a porcentagem acima fixada levou em 

consideração a confrontação entre a quantidade de pleitos formulados 

pela parte autora e aqueles em que se sagrou vitoriosa.DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, 

inciso I, do CPC. P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276522 Nr: 6123-36.2018.811.0055

 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: NELSO ZEILMANN, GERTI ZEILMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO SILVA BARROS, MARIA HELENA 

RONDON LUZ, JOÃO VALDIR GARCIA DOS REIS, MARIA HELENA 

RONDON GARCIA DOS REIS, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, ANA 

SILVA ZARATA LOPES, MANACÁ S/A ARMAZENS GERAIS E 

ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 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.

Por oportuno, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) 

anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em relação aos 

demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE 

TRATAR DE IDOSO”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274321 Nr: 4490-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA CATULÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEI DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

No mais, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por fim, PROMOVA-SE a retificação da capa dos autos a fim de constar 

como valor da causa o importe de R$ 111.959,10, exatamente como 

indicado à fl. 21.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208687 Nr: 960-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inciso II do artigo 355 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 23/24, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas 

mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva.OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 233 de 810



proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, contudo, a condenação permanecerá SUSPENSA por 

força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que CONCEDO os benefícios da 

gratuidade da justiça ao demandado, conforme requerido às fls. 59/60.Por 

oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos 

do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C. CIÊNCIA à DPE.Após transitada em 

julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257204 Nr: 22457-82.2017.811.0055

 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: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por KIRTON BANK S/A. – BANCO 

MULTIPLO em face de JEFERSON DE OLIVEIRA GONÇALVES, ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 38).

 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 ordem judicial de restrição do 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.: 227278 Nr: 16447-56.2016.811.0055

 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): SEBASTIÃO FRANCISCO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa feita, PROMOVA-SE a busca e apreensão do veículo, bem como a 

citação pessoal do requerido Sebastião Francisco do Carmo nos 

seguintes endereços: (a) Usina Cat Leo, s/n, Indiavaí/MT, CEP: 78.295-000; 

(b) Rua Joaquim Carneiro Guimarães, Q. 08, L. 01, n. 945, Cacu/GO, CEP: 

75.813-000; (c) Av. Darcy Prata, n. 2.421, Sossego, Piraúba/MG, CEP: 

36.170-000; (d) Av. L Canteiro Goianira, s/n, L. 29, Lago Azul II, 

Goianira/GO, CEP: 75.370-000; (e) Rua Getúlio Vargas, n. 1275, Comércio, 

Centro, Paranavaí/PR, CEP: 08.770-401; (f) Av. Alves Begônia, n. 62, 

Choab, Piraúba/MG, CEP: 03.650-000; (g) Rua Major Oscar Campos, Q. 04, 

L. 01, Casa 01, Jardim Marcona, Rio Verde/GO, CEP: 75.901-520; (h) Rua 

Via Oeste, n. 2465, Real Terra Premem, Altamira/PA, CEP: 06.837-256; (i) 

Av. Pe Brom, Q. 10, L. 05, n. 123, Setor Central, Cacu/GO, CEP: 

75.813-000; (j) Av. Brasil, s/n, Casa, Centro, Tangará da Serra/MT, CEP: 

78.300-000, e (k) Rua Silda Ferreira, Q. 01, L. 80, Aparecida do Rio 

Doce/GO, CEP: 75.827-000.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266855 Nr: 29745-81.2017.811.0055

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENIR VITALINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A., pretende alcançar o bem que se encontra em 

posse da parte requerida JUCENIR VITALINO ALVES, em decorrência da 

cédula de crédito bancário indicado às fls. 11-verso/12.

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 pelo instrumento de protesto de fl. 27-verso. 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.

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a capa dos autos para que passe a constar como valor da causa: R$ 

23.064,51.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153385 Nr: 2057-86.2013.811.0055

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

 PARTE AUTORA: LOURDESMAR RIBEIRO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO TEIXEIRA, ROBERT 

ENGELBERTH DE ITIKAWA CARVALHO DE ANDRADE, ESPOLIO DE ROSA 

TAZUKO ITIKAWA HONDA, PATRICIA ITIKAWA HONDA, PATRICIA 

ITIKAWA HONDA, ESPOLIO DE ALBERTO AKIRA HONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AECIO DAL BOSCO ACAUAN - 

OAB:26153, MATHEUS BIAGGI M. DE MELHO - OAB:OAB/SP 349.296, 

RAFAEL MARQUES ASSI - OAB:340789

 Autos nº: 153385

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, o patrono e o representante de Robert Engelberth de 

Hikawa Carvalho de Andrade e Patricia Itikawa Honda

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, restou frustrada a tentativa de 

conciliação, ante a ausência das demais partes, tendo o patrono presente 

pugnado pela juntada de substabelecimento e carta de preposição o que 

foi deferido.

Por fim, o patrono dos requeridos destacou que o prazo fixado para a 

especificação de provas ainda não se esgotou, razão pela qual pugna 

pela apresentação de manifestação por escrito quanto a tal matéria no 

prazo remanescente.

Após, foi prolatada decisão nos seguintes termos:

Vistos,
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Saem os requeridos intimados para se manifestarem sobre o incidente de 

falsidade arguido, no prazo legal, saindo intimados ainda para apresentar 

o original do documento caso desejem a manutenção do mesmo nos autos 

para a realização da perícia necessária ao julgamento do feito.

Outrossim, apresentada a manifestação das demais partes quanto ao 

incidente ou certificado o decurso do prazo para tanto, voltem-me 

conclusos para o saneamento do feito.

Intimem-se Cumpra-se,..NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata.

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Representante dos Requeridos Robert E I. Carvalho de Andrade e de 

Patricia I. Honda

Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272374 Nr: 2945-79.2018.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 24, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte autora comprove a mora do devedor, como determinado 

à fl. 23.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275936 Nr: 5630-59.2018.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA ALVES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o estado civil 

ou a existência de união estável e a profissão da demandada, na forma do 

artigo 319, inciso II, do CPC vigente, 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.: 276421 Nr: 6043-72.2018.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVALDO SERVICOS E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE o Banco demandante para que, no prazo de 15 

dias, EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, 

mormente pelo protesto por edital, pois a sua falta conduz à ausência de 

um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, sob pena de extinção.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9898 Nr: 217-95.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168.804, BRUNA PERRONE DE ARAGÃO - 

OAB:120.712-RJ, FERNANDO BERICA SERDOURA - OAB:174304, 

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, MAX SIVERO 

MANTESSO - OAB:200889/SP, PAULO EDUARDO BLUMER PARADEDA - 

OAB:113928/SP, RAFAELA POSSER - OAB:9509-OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Certifico e dou fé que a petição de fl. 354 informa a juntada da matrícula 

nº 14.667, entretanto, o único documento anexo é um comprovante de 

depósito destinado ao Contador/Distribuidor Josué Matheus Matos. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa para ciência e 

manifestação da parte exequente, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte executada para manifestar, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 695/697.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13367 Nr: 2381-33.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213/MT, DAUTO 

BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, Geandre Bucair 

Santos - OAB:7722, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, MIRANDA DE 

OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 OAB/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B, PEDRO MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente à baixa das penhoras 

na matrícula 4.832, no valor de R$ 26,76 (Vinte e Seis Reais e Setenta e 

Seis Centavos), devendo efetuar referido pagamento diretamente no 

balcão da Serventia, nos termos do Ofício de fls. 498/500, ou por meio de 

depósito/transferência bancário junto à Caixa Econômica Federal, agência 

2086, c/c nº 162-6, neste caso, deverá confirmar o depósito junto à 

Serventia para que seja providenciado a respectiva baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 10688 Nr: 1097-87.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO, MAURO RICARDO EIDT, 

MILTON DORNELLES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do 

art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.Por isso, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139762 Nr: 10274-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLORÊNCIO GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:MT 15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4617/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 236/237, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 238/240, oportunidade em que a parte executada, se não discordar do 

cálculo e houver parcela restante, deverá depositar eventual débito 

remanescente, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários 

advocatícios também de 10%.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277055 Nr: 6632-64.2018.811.0055

 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: ESTER ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR a 

exclusão, por ora, por parte da demandada, do nome da parte demandante 

ESTER ALVES DA SILVA dos órgãos restritivos de créditos referente ao 

débito em discussão nos autos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 

(trezentos reais), até o limite de R$ 38.160,00.Independentemente de ser 

obrigação da parte demandada a exclusão, OFICIE-SE aos respectivos 

órgãos de restrição ao crédito para que efetuem a imediata exclusão do 

nome da parte demandante de seus cadastros no que tange ao débito em 

comento, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o 

limite de R$ 38.160,00.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 28 de 

junho de 2018, às 14h00min, 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 demandante, DEFIRO o pedido de 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 1º, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277063 Nr: 6641-26.2018.811.0055

 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: CLAUDINEI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Primeiramente, para o recebimento ou não da exordial, o valor da 

causa deve ser corrigido, inclusive, de ofício, conforme inteligência do 

artigo 292, § 3º, do CPC. (...) Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, EMENDAR a inicial no que tange ao valor da causa, sob 

pena de indeferimento e consequente extinção anômala. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108292 Nr: 6963-95.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TEIXEIRA LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:6.240, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Certifico e dou fé que a decisão de fl. 214 foi publicada no DJE. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados das partes dos termos da decisão de fl. 214. DECISÃO: 

"Vistos. VANESSA TEIXEIRA LOCKS ingressou com a presente execução 

em face de ISAC ANDRÉ GALLI, qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua homologação e 

pela suspensão do feito até o integral cumprimento da avença (fls. 

211/213). Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Realmente, as partes transacionaram às fls. 211/213, 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. 211/213, para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão 

porque SUSPENDO o feito até o integral cumprimento do acordo. 

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (08/10/2018 - fl. 

212), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação. 

Como não fora efetivada qualquer restrição condizente ao veículo, 

determinada por este Juízo, conforme documentos a seguir juntados. 

INDEFIRO o pedido correlato. Após, com a informação da quitação, 

expressa ou tácita, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108292 Nr: 6963-95.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TEIXEIRA LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:6.240, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

VANESSA TEIXEIRA LOCKS ingressou com a presente execução em face 

de ISAC ANDRÉ GALLI, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e pela suspensão do feito até o integral cumprimento da 

avença (fls. 211/213).

Os autos vieram-me conclusos.
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É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 211/213, 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. 211/213, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (08/10/2018 - fl. 

212), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Como não fora efetivada qualquer restrição condizente ao veículo, 

determinada por este Juízo, conforme documentos a seguir juntados. 

INDEFIRO o pedido correlato.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222673 Nr: 12172-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DECONTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé na petição de fl. 57 o autor informou novo endereço e 

requereu a "intimação" via AR/MP. Entretanto, os presentes autos 

tratam-se de ação de busca e apreensão, sendo que, até a presente data, 

não foi possível realizar a busca e apreensão do veículo. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados da parte 

autora dos termos da presente certidão, bem como ao setor de expedição 

de documentos a fim de que se expeça carta precatória ao endereço de fl. 

57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206331 Nr: 19940-75.2015.811.0055

 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: ECRD, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSBS, ATHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça às fls. 97/99 e a 

devolução da carta precatória da Comarca de Uberlância, em cumprimento 

a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164049 Nr: 1626-18.2014.811.0055

 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: CLAUDILENE ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C 

LTDA, LUIS GONZAGA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, CRISTINA 

LUCENA PEREIRA DIAS - OAB:OAB/MT7194, MARCO ANTONIO DE 

MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 OAB/MT, 

RODRIGO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 10410, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:OAB/MT 12963

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca do Ofício 

de fls. 126/126-verso, oriundo do Cartório do 1º Ofício desta Comarca, 

informando a necessidade de apresentação de comprovante de quitação 

do imposto de transmissão (Guia de ITBU e comprovante de quitação).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61493 Nr: 3047-87.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 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:

 Certifico e dou fé que o autor juntou petição à fl. 129 acompanhada de 

comprovante de pagamento, entretanto, não é possível identificar ao que 

se refere referido comprovante, até mesmo porque, o autor requereu 

tão-somente o "prosseguimento do feito". Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 

quinze dias, juntar a guia a que se refere o comprovante de fl. 129-verso.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257583 Nr: 22862-21.2017.811.0055

 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: ISR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para que sejam 

minorados provisoriamente os alimentos, ficando arbitrado o valor 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), além de 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a serem pagos, 

mensalmente, em favor da menor Yasmin Andreotti Sampaio Rodrigues, 

pelo requerente a requerida, a partir da intimação.Designe-se data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.Cite-se a parte requerida, 

juntando no mandado de citação/intimação cópia das fls. 44/46, bem como 

o endereço indicado na pesquisa via SIEL, anexo a presente decisão 

(CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254419 Nr: 20191-25.2017.811.0055
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 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: BVDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .DispositivoPOSTO ISSO, diante de tudo que dos autos consta, e em 

consonância com parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio direto litigioso 

requerido por Benedito Vieira de Brito em face de Ana Lúcia de 

Almeida.Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres 

decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.Oficie-se o Cartório de 

Registro Civil desta Comarca de Tangará da Serra/MT para as averbações 

necessárias.Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser este 

beneficiário da justiça gratuita.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações necessárias. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174961 Nr: 16906-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CEFDS, CFFDS, LUCIANA DUARTE FELISBERTO, CAIO 

FERNANDO FERNANDES FELISBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILINA DOS SANTOS DA SILVA, LUCIA 

FERNANDES DA SILVA

 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: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Vistos.

Considerando que restou realizado acordo nos autos em apenso (código 

158941) entre a genitora e o genitor em data posterior a propositura da 

presente ação e tendo em vista, a manifestação de fls. 163, designo 

audiência de conciliação para a data de 06/06/2018, às 16h40min.

Intimem-se para audiência as partes, seus procuradores, bem como o 

genitor, Sr Romildo Fernandes da Silva (autos em apenso) e seu 

procurador.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64638 Nr: 6150-05.2007.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS, MGM, MDCM, RGM, AGM, MIDME, 

AADM, JJDM, ALDM, PADM, ADC, ADC, ADC, ADCS, CGM, EDAMDS, AC, 

HDFM, ALM, WC, WNC, ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, TIAGO STURM DA ROCHA - 

OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERCULANO 

COELHO DE SOUZA FURLAN - OAB:3994-B, DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, ERIKA RODRIGUES ROMANI - OAB:582, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, LIDIANE SILVA PEREIRA - 

OAB:15867, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830, LUIZ FERNANDO 

WALHBRINK - OAB:8830, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8934, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, MARY INÊS DE ALMEIDA 

MARQUES CARDOSO - OAB:7163-MT, Maycon Lucas Jacinto Torres 

- OAB:17652 OAB/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:, ROBERTA VIEIRA 

BORGES - OAB:8633, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - 

OAB:23024/O

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

18/07/2018, às 13h30mim.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 213901 Nr: 5160-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA 

ASSIS - OAB:11451-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a cota ministerial retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/07/2018, às 15h00min, nos termos do art. 45 do 

ECA.

Intimem-se as partes e seus procuradores, bem como o adolescente 

Wernder Pereira Santos, para que compareçam a audiência acima 

designada.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento.

Intime-se a equipe técnica do juízo, na pessoa da psicóloga Daniele Bolsan 

Marchetto e assistente social, Fabiane Costa dos Anjos, para que 

procedam com a realização de estudo psicossocial atualizado do presente 

caso, emitindo parecer acerca da possível concessão de ação em favor 

do requernete, devendo juntar aos autos relatório em data anterior a 

audiÊncia designada.

Notifique-se o Ministério Público.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244318 Nr: 12239-92.2017.811.0055

 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: AADS, EASDS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração proposto por Anderson Aparecido 

dos Santos.

Na decisão de fls. 100/101 restou restou homologada a partilha de fls. 

04/10, em razão do falecimento do Sr. Manoel Messias dos Santos, 

atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários, 

expedindo-se carta de adjudicação.

A parte autora opôs embargos de declaração às fls. 103/105, pugnando 
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pela expedição de alvará judicial, a fim de efetivar o levantamento no valor 

de R$ 7.521,15 (sete mil quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos) 

e 11. 465,40 (onze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta 

centavos), depositados na conta bancária do de cujus.

Na decisão de fl. 107, determinou a intimação do requerente para 

manifestar acerca da divergência de valores existentes no requerimento 

de levantamento de valores e o constante na partilha amigável.

Petitório da parte autora às fls. 108/110, pugnando pelo recebimento e 

acolhimento dos embargos de declaração de fls. 103/105, a fim de 

determinar a expedição de alvará judicial para levantamento do valor 

deixado pelo de cujus.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato. Decido.

Os embargos são tempestivos (fl. 106), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

No presente caso os embargos foram opostos em razão deste Juízo não 

ter constado na decisão de fls. 100/101, determinação de expedição de 

alvará para levantamento de valores indicados na partilha de fls. 04/10.

Desse modo, ACOLHO os embargos de declaração opostos, motivo pelo 

qual, EXPEÇA-SE alvará judicial para levantamento dos valores informados 

na partilha de fls. 04/10.

No mais, permanece a decisão incólume.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257583 Nr: 22862-21.2017.811.0055

 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: ISR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 47/50, que designo o dia 

11/06/2018 às 15h30, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177855 Nr: 19969-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico, ante as petições de fls. 245 e 248, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248465 Nr: 15386-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDSA, GAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, JANE TERESINHA ERDTMANN - OAB:7.343-MT, 

MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar a certidão de casamento que se encontra devidamente 

confeccionada na contracapa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266301 Nr: 29356-96.2017.811.0055

 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: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER 

- OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:5367/O, JONAS COELHO DA 

SILVA - OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, RUBIANE KELI 

MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Certifico que a contestação e a reconvenção retro são tempestivas, 

assim nos termos da legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a impugnar a 

contestação e contestar a reconvenção, querendo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276365 Nr: 5980-47.2018.811.0055

 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: MDDSA, LMDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SORAIA DE FATIMA VELOSO 

MARTINS - OAB:31.007/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência 

ao Ministério Público.Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 240181 Nr: 8054-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAG, AAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDL, MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. retro, que nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 204307 Nr: 18233-72.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: IOC, MRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:MT 12.829

 Certifico que nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da 

CNGCJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 45 a seguir transcrita: "Certifico que em cumprimento ao r. 

mandado da MM. Juíza da 2ª vara cível, não foi possível proceder a 

PRISÃO do executado: JONILSON LEITE DE CAMPOS, por insuficiência de 

endereço, não existe no r. mandado o numero da residência do devedor, 

perguntei a diversos moradores e não obtive informação liguei no fone 

indicado e foi atendido por uma pessoa que se recusou a se identificar o 

qual me disse que o telefone não é do executado, me informou ainda que 

já foi seu patrão mas que não sabe precisar seu paradeiro."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 234510 Nr: 329-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico, ante o ofício de fls. 135/138, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar as partes a se manifestarem, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256734 Nr: 22051-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:25.430-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, apesar de devidamente intimada, a parte exequente não se 

manifestou sobre a certidão negativa de fl. 55. Desse modo, intimo o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181889 Nr: 23999-43.2014.811.0055

 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: MARCO ANTONIO GOMES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, intimo as 

partes para manifetarem, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225222 Nr: 14454-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIMAR DE SOUZA MACHADO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, SUELLE MENDES ARAÚJO SANTOS - OAB:OAB/SP 

319.664

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, intimo as 

partes para manifetarem, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185217 Nr: 2844-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADOLFO MINARI, MARIA ROSA MINARI, JOSÉ 

AUGUSTO AMATTI MINARI, ALBERTO MINARI, REGINA DOLORES MINARI 

RODRIGUES, SEBASTIAO PAULO MINARI, APARECIDA IZAURA MINARI, 

PEDRO GERALDO MINARI, JOAO LUIZ MINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP: 

211.648

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, intimo as 

partes para manifetarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210605 Nr: 2575-71.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ALBRECHT

 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 CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, intimo a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217844 Nr: 8244-08.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI VENANCIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos cópia da certidão do trânsito em julgado da Ação Civil 

Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136364 Nr: 6611-35.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM - BV FINACEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:167.974/OAB MT, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A/MT

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória do executado, 

intimo-o, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento do débito 

devidamente atualizado, no prazo de 15 dias, conforme a decisão a 

seguir: " Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 

220/224. Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 

da CNGC. Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o débito devidamente atualizado, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do CPC. Fica a parte devedora advertida que, 

não ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado acima, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), sendo certo que, efetuado o 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante.Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

desde já defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.Se 

inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte exequente 

indicar os bens sujeitos à penhora. Aliás, caso a parte exequente não os 

indique no prazo de 15 dias, fica desde já ordenada a suspensão do feito 

por 01 ano, nos termos do § 1º do art. 921 do CPC, ficando suspensa a 

prescrição neste período. Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação 

precisa de bens, determino desde já a suspensão sine die, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo 

de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125615 Nr: 4597-15.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL BATISTA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A/MT

 Certifico que, haja vista a informação de fls. 289/291 do Banco do Brasil, 

intimo o requerido para se manifestar nos autos, no prazo de 15 dias, 

ficando advertido que, no silêncio, o processo será arquivado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181450 Nr: 23543-93.2014.811.0055

 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: ACAA, ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS - VRG LINHAS AEREAS 

S.A FILICA CGB CUIABA, RCI TRAVEL ALL WORLD VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:OAB/MT Nº8.117, SERGIO QUISSAK - OAB:131729/SP

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, intimo as 

partes para manifetarem, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260809 Nr: 25455-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SANTOS CALDAS, MARCIA REGINA 

DE SOUZA, IVANILTON DE ALMEIDA LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 257,18 (duzentos e cinquenta e 

sete reais e dezoito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ANA CAROLINA MOGGI SOARES, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

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.: 238720 Nr: 6135-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA-PR, MASSA FALIDA DA TEIXEIRA 

JUNIOR COM. CEREAIS E MANUFATURADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA TORRES MILANI - 

OAB:27523-OAB-MT, LUIZ LOPES BARRETO - OAB:PR: 23.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 845,02 (oitocentos e quarenta e 

cinco reais e dois centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça LUBIA NUNES DA COSTA, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

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.: 265020 Nr: 28424-11.2017.811.0055

 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: LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, Thiago Augusto Gonçalves Bozelli - 

OAB:OAB/MT: 20949-A

 Certifico que a contestação de fls. 54/115 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167918 Nr: 8257-75.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MOTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta Precatória com diligência 

infrutífera, 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.: 191882 Nr: 8290-31.2015.811.0055

 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 FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA - 

OAB:20946/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT, 

RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - OAB:12445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Bruno Lemos - 

OAB:OAB/MT 12.355, Lili de Souza Suassuna - OAB:OAB/PE 29.966, 

LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5.475
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 Certifico que os embargos de declaração de fls. 170/199 apresentados 

pela denunciada à lide são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte autora para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218557 Nr: 8759-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA RIBEIRO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DA SILVA FAVARIM - 

OAB:304185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a avaliação de 

fls. 153/161, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158041 Nr: 6637-62.2013.811.0055

 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: TRANSLAÇO TRANSPORTES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO AUTO CENTER LTDA EPP, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, 

PEDRO GILMAR VANDER SAND - OAB:4.207

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 496/534 foi interposto pelo 

requerente no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o requerido Araújo Auto Center Ltda. Epp para 

contrarrazoar referido recurso, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 13323 Nr: 2318-08.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 

NELSON CONTI, SIDONIA CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio 

(fls. 443). Com efeito, é de se observar que, em regra, somente é possível 

conferir caráter modificativo aos declaratórios, se existente omissão na 

decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu 

nesse caso específico da decisão ora questionada. Por outro lado, 

depreende-se da análise dos autos que o embargante, irresignado com a 

decisão, busca, nova decisão deste juízo, entretanto vejo que não utilizou 

a via adequada para formular seu pedido. (....) Nesse sentido: “... Inexiste 

ofensa ao artigo 353, II, do CPC, quando o Tribunal a quo decide de forma 

clara, precisa, dentro dos limites objetivos da pretensão recursal e, com 

fundamentação suficiente para solucionar a lide. Embargos declaratórios, 

ainda que manejados com o fim de prequestionamento, devem preencher 

os pressupostos específicos de seu cabimento, elencados nos incisos do 

artigo 535 do CPC”. (STJ- ADRESP 409487- RS- Rel.Min. Humberto Gomes 

de Barros- DJU 12/08/2003-p.00190). Logo, a bem da verdade, o objetivo 

do recurso de embargos de declaração é a de completar a decisão, no 

caso considerada omissa. Não tem o condão de substituir a decisão 

objurgada, mas, tão-somente, integrá-la ou aclará-la. Verifica-se, deste 

modo, a inexistência de vícios na decisão atacada, motivo pelo qual os 

presentes embargos merecem total rejeição. Posto isso, julgo 

improcedente os embargos de declaração, mantendo a decisão atacada 

pelos seus próprios fundamentos. No mais, persiste a decisão tal como 

está lançada. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226142 Nr: 15137-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA INGÁ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

JDC.CURITIBA-PR 7ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO AUGUSTO SOUZA DE BUENO 

GIZZI, CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HIROSHI KIMURA - 

OAB:06876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CAPLAN - 

OAB:22.781-PR, MAURICIO BONATTO GUIMARÃES - OAB:22.817-PR

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 975,00 (novecentos e setenta e 

cinco reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça MAURILDES SILVA CARVALHO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116560 Nr: 6601-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - 

OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 116560.

Natureza: Execução.

Vistos,

 Realizados vários atos processuais, foi noticiado o acordo de fls. 

197/200, pelo qual a parte executada obteve extinção total da dívida, de 

modo que entendo que o processo deve ser extinto, consoante o disposto 

no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários na forma acordada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156785 Nr: 5399-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDETE TEREZINHA BORGES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT

 Autos nº: 156785.

Vistos,

O próprio petitório de fls. 267 já esclarece que a nova ordem para 

desconto partiu da 2ª Vara de Falências de São Paulo, sendo do meu 

convencimento, neste cenário, que não é este então o Juízo competente 

para apreciação da irresignação da parte autora, devendo o peticionário 

de fls. 267 requerer o que de direito perante aquele Juízo.

Intime-se e arquive-se.
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 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247284 Nr: 14609-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGRACE DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DE CASTRO 

CARVALHO - OAB:104.920-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 247284.

Natureza: Ação monitória.

Vistos,

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 63 foi certificado que a parte 

autora não cumpriu a providência de fls. 62, mesmo depois de ter sido 

pessoalmente intimada sob pena de extinção.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que, apesar de pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a parte autora 

permaneceu inerte.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20012 Nr: 3228-64.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 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

 Autos nº: 20012.

 Vistos,

 Diante da constatação de que o Juízo da 2ª Vara de Direito Bancário 

havia disponibilizado mais valores para garantir a satisfação da dívida 

destes autos determinei, às fls. 478, a intimação do advogado do 

executado acerca do valor constrito às fls. 475, antes de proceder com a 

liberação montante.

 O advogado do executado foi regularmente intimado (fls. 480), não 

apresentando nenhuma insurgência quanto ao referido valor, conforme 

certificado às fls. 482.

 Desse modo, defiro o levantamento dos valores depositados na conta 

judicial de fls. 475, mediante a expedição de alvará, em favor da parte 

exequente, conforme postulado às fls. 472.

 Certifique-se quanto ao levantamento da restrição junto ao Renajud do 

veículo de fls. 210, uma vez que a execução foi extinta em relação a 

Flávio Roberto Zeni, conforme fls. 327/328v.

 Oficie-se o juízo de Quedas do Iguaçu-PR informando que as partes não 

impugnaram a avaliação.

 Após o levantamento dos valores, determino que a parte exequente junte, 

no prazo de 15 dias, tanto no presente feito como na carta precatória em 

trâmite na Comarca de Quedas do Iguaçu-PR, planilha atualizada do débito, 

com a dedução dos valores já recebidos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de abril de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254826 Nr: 20549-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON ALAN DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 254826.

 Natureza: Ação de busca e apreensão.

 Vistos,

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 31 a parte autora requereu a 

extinção do processo por desistência.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Diante do pedido de desistência formulado, a extinção do processo é uma 

medida que se impõe.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando revogada 

a liminares e eventuais constrições ordenadas.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 207388 Nr: 20918-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 207388.

Vistos,

O pedido de fls. 154/155 está de pleno acordo com o pactuado na alínea 

“d” da transação de fls. 119.

Ante o exposto, defiro a expedição do mandado de imissão na posse, que 

deverá ser cumprido dentro de 30 dias.

Registro que a parte autora deverá cumprir integralmente o pactuado pelas 

partes na audiência de fls. 119.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241121 Nr: 9293-50.2017.811.0055

 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): JOÃO MARTINS TAPEÇARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 241121.

 Natureza: Ação de busca e apreensão.

 Vistos,
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 Realizados alguns atos processuais, às fls. 69/70 foi noticiada a 

celebração de acordo, tendo sido requerida a homologação do mesmo e a 

extinção deste processo.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Tratando o litígio de direito disponível, a homologação do acordo 

entabulado entre as partes é medida que se impõe.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

 Custas na forma do acordo. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249152 Nr: 15877-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE LUIZ PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO CARLOS 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA AIKO SAKAMOTO, JOÃO NOBURO 

SAKAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 249152.

Vistos,

Concedo mais 90 dias, contados desta data, para cumprimento da 

providência mencionada às fls. 90.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 203358 Nr: 17388-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DE SENNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUELA INSUNZA - 

OAB:11.582/ES

 Autos nº: 203358.

Vistos,

Como houve a correção do valor devido com a apresentação de nova 

memória de cálculo, isso em cumprimento à decisão de fls. 105, intime-se 

novamente a parte devedora nos termos da decisão de fls. 87.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253457 Nr: 19540-90.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERIA LUCIA DE REZENDE FERREIRA, OSMAR PINTO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA PIRES CARVALHO CRUZ, 

ADELAIDE PIRES CARVALHO BRANCO DE QUADROS, CLEUSA 

APARECIDA DA SILVA COSTA, JURANDIR DA COSTA, NILSON PEREIRA 

DA SILVA, SANDRA DUARTE DA SILVA, VILSON BATISTA DA SILVA, 

EDILENE PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Autos nº: 253457.

 Natureza: Ação de adjudicação compulsória.

 Vistos,

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 70 foi noticiada a celebração 

de acordo, tendo a parte autora informado o cumprimento deste às fls. 108 

requerendo expressamente a extinção do feito.

É o breve relatório.

D E C I D O.

 Tratando o litígio de direito disponível, a homologação do acordo 

entabulado entre as partes é medida que se impõe.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Sem custas (fls. 56).

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266170 Nr: 29278-05.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISK IMPORTES COM. DE PROD. NACIONAIS E 

IMPORTADOS, ELI ABDON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535

 Autos nº: 266170.

Vistos,

O pedido de gratuidade formulado não merece acolhimento.

O documento de fls. 41/45 é auto declarativo, de modo que o considero 

inidôneo para comprovar a alegada hipossuficiência, devendo ser 

destacado que o capital social da empresa é considerável.

Registro que a parte embargante não juntou extrato bancário ou qualquer 

outro documento que pudesse efetivamente provar a alegada dificuldade 

financeira.

Ante o exposto, indefiro a gratuidade e determino o recolhimento das 

custas no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254837 Nr: 20552-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 254837.

 Natureza: Ação de busca e apreensão.

Requerente: Omni S/A.

 Requerido: Dulce Lopes de Oliveira.

 Vistos,
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 Omni S/A ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de 

Dulce Lopes de Oliveira, ambos qualificados na inicial, com fundamento no 

Decreto-lei 911/69, visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe 

foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia, da 

tentativa de notificação pessoal do requerido.

 Deferida a liminar, o bem foi apreendido e depositado.

 O parte Requerida foi citada pessoalmente, contudo, deixou transcorrer in 

albis o prazo para consignar o equivalente ou apresentar contestação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte autora merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Dessa forma, diante da inadimplência da parte requerida com relação às 

prestações do contrato de financiamento, ela passa a ter a posse injusta 

sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a 

posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 16 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224485 Nr: 13771-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA PARANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, apesar de intimada, a parte autora deixou de se manifestar 

sobre a certidão negativa de fl. 73, limitando-se apenas a efetuar 

pagamento da complementação de diligência. Desse modo, intimo a parte 

autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215302 Nr: 6268-63.2016.811.0055

 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: REGIMAR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

TOPFEST TGA PROMOÇÕES E EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Autos nº: 215302.

Vistos,

Reitere-se a intimação ao Sr. Perito.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10758 Nr: 1162-82.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, CARLOS 

DIOGO MOTTA GARCIA, JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO PRADO 

- OAB:4910/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - OAB:12.280-MT, 

DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8353, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, LUCIANO APARECIDO CUBA - 

OAB:11150/MT, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:OAB/MT 4.575, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129, ROBSON AVILA 

SCARINCI - OAB:6939

 Autos nº: 10758.

Natureza: Execução.

Vistos,

 Realizados vários atos processuais, foi noticiado o acordo de fls. 

623/624, pelo qual a parte executada obteve extinção total da dívida, de 

modo que entendo que o processo deve ser extinto, consoante o disposto 

no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

 Honorários já pagos. Custas remanescentes, se houver, pela parte 

executada, conforme acordado.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169095 Nr: 10612-58.2014.811.0055

 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): BRANDÃO REPRESENTAÇÕES MULTIMARCA 

LTDA ME, MARCIO XAVIER BRANDAO, CLEITON SILVA BRANDÃO

 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:

 Autos nº: 169095.

 Vistos,

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 70 foi noticiada a celebração 

de acordo entre as partes, tendo sido requerida a homologação do mesmo 

e a suspensão da execução até o integral adimplemento do débito, 

previsto para 28/02/2021.

É o necessário à análise e decisão.

 Tratando o litígio de direito disponível, a homologação do acordo 

entabulado entre as partes é medida que se impõe.

 Ante o exposto, fica homologado o acordo celebrado pelas partes.

Suspendo a execução até 28/02/2021.

Atingido este termo, diga a parte exequente com a advertência de que o 

silencio será interpretado como quitação total da dívida, ensejando a 

extinção da execução pelo pagamento.

Intimem-se

 Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120193 Nr: 10088-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS MASSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENI SAMPAIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, CRISTIANE SATTLER GHISI - 
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OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 120193.

Vistos,

Diante da decisão de fls. 126 e certidão de fls. 179, defiro a remoção dos 

bens penhorados, tal como pugnado às fls. 178.

Expeça-se o necessário.

Quanto ao prosseguimento do feito, apresente a parte exequente memória 

atualizada da dívida, devendo deduzir o pagamento parcial com a 

adjudicação deferida.

Havendo saldo credor em seu favor, deverá a parte exequente ser 

intimada para apresentar bens à penhora.

Caso não indique bens, determino desde já a suspensão desta execução 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142153 Nr: 1531-56.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILVA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO 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: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 142153.

Vistos,

Diga a parte autora sobre o petitório retro no prazo de 15 dias.

Após, novamente conclusos.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225097 Nr: 14372-44.2016.811.0055

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 225097.

 Natureza: Ação de busca e apreensão.

 Vistos,

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 45 a parte autora requereu a 

extinção do processo por desistência.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Diante do pedido de desistência formulado, a extinção do processo é uma 

medida que se impõe.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando revogada 

a liminares e eventuais constrições ordenadas.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257074 Nr: 22333-02.2017.811.0055

 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: RADIO PIONEIRA DE TANGARÁ DA SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARÁ EM FOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE PIRES - 

OAB:7679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257074.

 Natureza: Ação de busca e apreensão.

 Vistos,

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 28 a parte autora requereu a 

extinção do processo por desistência.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Diante do pedido de desistência formulado, a extinção do processo é uma 

medida que se impõe.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ficando revogada 

a liminares e eventuais constrições ordenadas.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193167 Nr: 9460-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO APARECIDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 193167.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Vistos,

 Considerando que a obrigação pactuada foi cumprida, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Fica autorizado o levantamento do valor depositado às fls. 133, tal como 

requerido às fls. 135.

Após, arquive-se com as cautela de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193475 Nr: 9680-36.2015.811.0055

 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: RICARDO BONADIO TONDOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT
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 Certifico que o recurso de apelação de fls. 166/176 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190041 Nr: 6708-93.2015.811.0055

 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: SERGIO MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes, nas ´pessoas de seus 

advogados, para manifestarem, no prazo legal.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183531 Nr: 1662-26.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BERNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO - OAB:17.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO - OAB:17.057

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON BERNINI, Cpf: 14424762904, Rg: 

11881879, Filiação: Ernestina Bernini e Ivo Bernini, casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 09.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165513 Nr: 4211-43.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO DE SOUZA BARROS, Cpf: 

02429615509, Rg: 13958805-14, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 14.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236781 Nr: 3688-26.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEILSON VOLTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

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

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 13.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.
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Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146210 Nr: 5916-47.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMILSON PEREIRA DE ALMEIDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADIMILSON PEREIRA DE ALMEIDA-ME, 

CNPJ: 02778501000129. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$ 292,51, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça::[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

12 de dezembro de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 1165-71.1999.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO ROBERTO LOPES COMÉRCIO, 

CNPJ: 73427627000105, Inscrição Estadual: 13.148.605-5. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$122,84, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...].Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado nesta data para o exequente, em decorrência da renuncia ao 

prazo recursal, providencie-se a intimação do executado, para fins de 

ciência da presente e recolhimento das custas.Decorrido o prazo recursal 

e não havendo recolhimento das custas, anote-se as margens da 

distribuição, e posteriormente, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de fevereiro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241435 Nr: 9519-55.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DENYCIO AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE DENYCIO AGOSTINHO, Cpf: 

25651773800, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, verifico que resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos em que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante informado à fl. 12.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...]Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 14 de junho de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241636 Nr: 9832-16.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FLOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA FLOR DA SILVA, Cpf: 

77351789134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 
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resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 09.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...] Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50369 Nr: 712-32.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GERALDA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA GERALDA PEREIRA DA SILVA, 

Cpf: 60894318691, Rg: M-4 207 743, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com 

supedâneo no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO, com resolução do mérito, diante da quitação integral 

dívida.Custas, se houver, pela Executada, sendo que certificado o trânsito 

em julgado e não havendo o recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

deverão ser averbadas junto ao Cartório Distribuidor.Transitada em 

Julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119691 Nr: 9671-84.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ ROSSI JUNQUEIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO JOSÉ ROSSI JUNQUEIRA 

VILELA, Cpf: 02693879868, Rg: 3.465.697, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$269,41, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça::[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

22 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119264 Nr: 9148-72.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA DOS SANTOS, Cpf: 

56874383191, Rg: 893.927, brasileiro(a), casado(a), artista plástica, 

Telefone 9987-1705. 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, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Importante acentuar que os honorários advocatícios 

fixados na oportunidade do despacho inicial, nesse primeiro momento 

possuem apenas valor provisório e não definitivo, sendo necessário, 

acaso formada a angularização processual, a convalidação do referido 

arbitramento. Como não houve a angularização processual, não há que se 

falar em honorários advocatícios.Isento de custas e despesas 

processuais.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de outubro de 

2015.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164662 Nr: 2735-67.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HERMELINDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE HERMELINDO DE OLIVEIRA, Cpf: 

07957875882, Rg: 17568953, Filiação: Antonieta Benedita de Jesus e 

Manoel Hermelino de Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 
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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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 13.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181490 Nr: 23619-20.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BASTOS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE BASTOS SALES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Sem custas e honorários advocatícios, diante da não 

angularização processual.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas 

as formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 15 de março de 

2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235004 Nr: 1103-98.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DE SOUZA LOBO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIZABETH DE SOUZA LOBO QUEIROZ, 

Cpf: 79721940178, Rg: 13354671, Filiação: Ilda Meira Lobo e Alcimino de 

Souza Lobo, data de nascimento: 11/04/1975, brasileiro(a), natural de 

Xambrê-PR, casado(a), recepcionista, Telefone 65 9989 2151. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 14 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233803 Nr: 22583-69.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO FAUSTINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MÁRIO FAUSTINO DE OLIVEIRA, Cpf: 

46034463149, Rg: 967.976, Filiação: Sebastião Faustino de Oliveira e Rosa 

Castro de Oliveira, brasileiro(a), natural de Ribeirão do Sul-SP, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl.13.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 250 de 810



 Cod. Proc.: 163208 Nr: 52-57.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VALÉRIO CIAMPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON VALÉRIO CIAMPE, Cpf: 

01605105899, Rg: 8.245.019. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 13.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54349 Nr: 3966-13.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

E SERVIÇOS LTDA-ME, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, DIRCE KIMIE 

MIASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CODEMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS E 

MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ: 00122459000249, atualmente 

em local incerto e não sabido LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, Cpf: 

73463825872, Rg: 8 869 810, brasileiro(a), casado(a), engenheiro e 

atualmente em local incerto e não sabido DIRCE KIMIE MIASATO, Cpf: 

06463293830, Rg: 8860810, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$257,91, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado nesta 

data para o exequente, em decorrência da renuncia ao prazo recursal, 

providencie-se a intimação do executado, para fins de ciência da presente 

e recolhimento das custas.Decorrido o prazo recursal e não havendo 

recolhimento das custas, anote-se as margens da distribuição, e 

posteriormente, expeça-se o necessário para o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

23 de janeiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181074 Nr: 23086-61.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTA WASER KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CHRISTA WASER KRAUSE, Cpf: 

75980312153, Rg: W662059-U, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$132,46, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça::[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

24 de maio de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239542 Nr: 7121-38.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LOURENÇO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO LOURENÇO DE OLIVEIRA, Cpf: 

02752453655, brasileiro(a), Telefone 65 9973 5756. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 
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ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl. 08.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça::[...].Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 2 de junho de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239727 Nr: 7371-71.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMER DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALMER DE CARVALHO, Cpf: 

30357543149, Rg: 271928, divorciado(a), empresário. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...]. Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 14 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241626 Nr: 9814-92.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ OLIVEIRA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA JOSÉ OLIVEIRA PAZ, Cpf: 

40910717168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 4 de julho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154267 Nr: 2899-66.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA GONÇALVES-ME, SANDRA 

MARIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRA MARIA GONÇALVES-ME, 

CNPJ: 07054089000118 e atualmente em local incerto e não sabido 

SANDRA MARIA GONÇALVES, Cpf: 43232450172, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$71,93, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça::[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

5 de junho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233984 Nr: 22851-26.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE MATHEUS DE MATTOS EUFRAZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVONE MATHEUS DE MATTOS 

EUFRAZINO, Cpf: 70611564149, Filiação: Levino Figueiredo de Matos e 

Luiza Matheus de Matos, data de nascimento: 23/05/1962, brasileiro(a), 

natural de Perobal-PR. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 08/v.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 9 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232129 Nr: 21070-66.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO MEIRA MACHADO, Cpf: 

39634698115, Rg: 641.629, brasileiro(a), casado(a), Telefone 9617 - 

1782. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...]Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 9 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182551 Nr: 347-60.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANILDO DOS SANTOS SILVA, Cpf: 

37265148134, Rg: 094.726, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Telefone 9987 - 1801. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 09.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109781 Nr: 86-08.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIALBERICO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIALBERICO FRANCISCO RODRIGUES, 

Cpf: 20702752134, Rg: 107827, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 
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resolução do mérito.Sem custas e honorários advocatícios, diante da não 

angularização processual.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas 

as formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de março de 

2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180775 Nr: 22726-29.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENIRA LEONETE ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GARCIA DA COSTA 

FRANCO - OAB:17.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCENIRA LEONETE ZANELLA, Cpf: 

61636304168, Rg: 520963, Filiação: Aristides Zanella e Lucia Jandira 

Zanella, data de nascimento: 27/11/1974, brasileiro(a), natural de 

Medianeira-PR, solteiro(a), Telefone 9638 4046. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 10.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163667 Nr: 925-57.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELDIBO DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DELDIBO DUARTE DA SILVA, Cpf: 

07530811134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 12.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239607 Nr: 7249-58.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

53492293115, Rg: 833883, Filiação: Antenor Pereira da Silva e A. Ana 

Umbelina de Oliveira, data de nascimento: 20/09/1967, brasileiro(a), natural 

de Ivinhema-MS. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl.08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56161 Nr: 5690-52.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS DELCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 
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LTDA, TERESA CARMELITA OLIVEIRA DELCARO, JOSÉ DELCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LOJAS DELCAS COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 37508157000132, atualmente em local incerto 

e não sabido TERESA CARMELITA OLIVEIRA DELCARO, Cpf: 

65524500104, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JOSÉ DELCARO, Cpf: 48791474868, Rg: 6.047.836, Filiação: Evaristo 

Delcaro e Ana Fassina Delcaro, data de nascimento: 10/11/1951, 

brasileiro(a), natural de Monte Castelo-SP, casado(a), do comércio. 

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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$10.595,16, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 

do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça::[...]Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

25 de abril de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230940 Nr: 19488-31.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO ANTONIO GONÇALVES, Cpf: 

45373183172, Rg: 0542446-1, Filiação: Valdemar Gonçalves e Elena 

Raimundo Gonçalves, data de nascimento: 10/09/1970, natural de 

Tupa-SP, comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 10.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 5 de outubro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230737 Nr: 19203-38.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DOMINGUES DOS AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONISIO DOMINGUES DOS AMARAL, 

Cpf: 06578276149, brasileiro(a), Telefone 999402041. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.08.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça::[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 1º de junho de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230637 Nr: 19090-84.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO JOVINIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALTINO JOVINIANO DA SILVA, Cpf: 

16772881168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 
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ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$95,84, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça::[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

3 de julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232127 Nr: 21066-29.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ABDO SOTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ABDO SOTELLO, Cpf: 

18454235850, brasileiro(a), Telefone 9987-5806. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$105,48, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante fl. 10.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238608 Nr: 5988-58.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR SILVA SANTOS, Cpf: 

32636806172, Rg: 876007, Filiação: Geraldo Pereira Santos e Einice Maria 

dos Santos, data de nascimento: 29/07/1962, brasileiro(a), natural de 

Brasilia-DF, divorciado(a), militar. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$196,84, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...]Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

5 de outubro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231032 Nr: 19586-16.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO JUNHO DA SILVA, Cpf: 

37887661153, Rg: 783.555, Filiação: Jose Juviniano da Silva e Sinezia da 

Silva, data de nascimento: 26/11/1966, brasileiro(a), natural de Itirucu-BA, 

solteiro(a), pintor. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 11.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52825 Nr: 2513-80.2006.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GALEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO GALEGO, Cpf: 12740381972, 

Rg: 480.534, brasileiro(a), casado(a), agricultores. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$4.745,20, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 

do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

3 de julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141561 Nr: 907-07.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICHEL LIMA DOS SANTOS, Cpf: 

92484573120, Rg: 1361000-7, Filiação: Zeri dos Santos e Maria Trindade 

L. dos Santos, data de nascimento: 04/02/1981, brasileiro(a), natural de 

Sçao José dos Quatro Marc-MT, solteiro(a), autonomo. 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, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Outrossim, aplicável a condenação do devedor as 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, haja vista que houve a formação da angularização 

processual.Logo, tendo em vista que houve a citação do executado 

anteriormente à quitação do débito, condeno este ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, no quantum de 5% sob o valor da 

causa, devidamente corrigido.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, ao arquivo, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 19 de julho de 2013.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189332 Nr: 6107-87.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TROPICAL PNEUS LTDA, CNPJ: 

02902195001243. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$2.104,38, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de setembro 

de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2953 Nr: 1399-87.1998.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAGRAN CORREIAS E MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6274, DEBORA YANEZ PEREIRA - OAB:7 138

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMAGRAN CORREIAS E MÁQUINAS 

LTDA., CNPJ: 24699266000132. 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, considerando o anúncio de que a parte 

executada satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

nos arts. 794, I e 795, ambos do CPC.Custas processuais e honorários 

pela parte executada, estes ora fixados em 10% do valor da execução 

(art. 20, § 3°, do CPC).Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo 

mediante a adoção das formalidades de praxe.P. I. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 09 de outubro de 2012.CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃESJUIZ 

DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238175 Nr: 5465-46.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERNANDES ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO FERNANDES ARAUJO SILVA, 

Cpf: 06202494123, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 9 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236697 Nr: 3547-07.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR GIMENES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR GIMENES DA SILVA, Cpf: 

80076572153, Rg: 896060, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$207,32, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

5 de outubro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135435 Nr: 5638-80.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ROBERTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELSO ROBERTO VIEIRA, Cpf: 

41155270134, Rg: 565185, Filiação: Aldevino Bernardo Vieira e Olivia 

Melquides Vieira, data de nascimento: 23/05/1970, brasileiro(a), natural de 

Umuarama-PR, casado(a), servidor publico. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$124,97, de 

acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 8 de julho de 

2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236365 Nr: 3087-20.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTON CESAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADAUTON CESAR DE ALMEIDA, Cpf: 

42982456168, Rg: 5131456, empresario. 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.
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 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 09.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...]Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231382 Nr: 20068-61.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO HENRIQUE GRIGOLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO HENRIQUE GRIGOLIM, Cpf: 

15243066818, Rg: 22582544, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$263,53, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

21 de setembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231288 Nr: 19950-85.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTONIO ALVES DE 

OLIVEIRA, Cpf: 87121646153, Rg: 10549242, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$291,78, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

21 de setembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181060 Nr: 23058-93.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FREDERICO CAPELLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS FREDERICO CAPELLARI, Cpf: 

88371492987, Rg: 57133635, brasileiro(a), casado(a), empresario. 

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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.19.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça::[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 02 de maio de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239380 Nr: 6942-07.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA FERREIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLUCIA FERREIRA MORAES, Cpf: 

36630004191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 10.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 5 de outubro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237975 Nr: 5178-83.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSIO JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KASSIO JUNIOR DA SILVA, Cpf: 

03733054199, Rg: 221004-0, Filiação: Gilson Rodrigues Lins e Marinalva 

Maria da Silva, data de nascimento: 05/08/1988, brasileiro(a), natural de 

Rio Largo-AL, solteiro(a), ajudante de pedreiro, Telefone 96442439. 

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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl.08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 8 de novembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58292 Nr: 7770-86.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA VANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PAULA VANNI, Cpf: 53121821172, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Importante acentuar que os honorários advocatícios 

fixados na oportunidade do despacho inicial, nesse primeiro momento 

possuem apenas valor provisório e não definitivo, sendo necessário, 

acaso formada a angularização processual, a convalidação do referido 

arbitramento. Como não houve a angularização processual, não há que se 

falar em honorários advocatícios.Isento de custas e despesas 

processuais.Finalmente, ao arquivo, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de junho de 2015.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166143 Nr: 5337-31.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR CAMPOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALDIR CAMPOS BATISTA, Cpf: 

07774710191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 
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causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 13.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167141 Nr: 7111-96.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDITH SANCHES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUDITH SANCHES LOPES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$191,88, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

20 de setembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236800 Nr: 3726-38.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVANDRO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERVANDRO CARVALHO DA SILVA, Cpf: 

59352604172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 10.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 9 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230760 Nr: 19244-05.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI APARECIDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVI APARECIDO SANTANA, Cpf: 

87754290120, Rg: 1105113-2, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$90,02, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

20 de setembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165735 Nr: 4604-65.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA SEVERINO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZA SEVERINO BARBOSA, Cpf: 

57071225168, Rg: 0911215-4, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

empregada. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$76,02, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

22 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239348 Nr: 6878-94.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CONRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO CONRADO, Cpf: 07803095100, 

Rg: 1544990-4, Filiação: Antonio Conrado e Maria Alvares, data de 

nascimento: 10/06/1946, brasileiro(a), natural de Sales de Oliveira-SP, 

casado(a), aposentado, Telefone 9200 9861. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$67,76, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante fl. 10.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162660 Nr: 14211-39.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON BATISTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMILTON BATISTA BARBOSA, Cpf: 

17276950115, Rg: 02722267, Filiação: Jose Batista Lopes e Laurentina 

Batista Barbosa, data de nascimento: 29/05/1950, brasileiro(a), natural de 

Barreiras-BA, casado(a), agricultor. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.13.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça::[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130755 Nr: 435-40.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO FURTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPOLIO DE SEBASTIÃO FURTUNATO, 

Cpf: 75980584153, Rg: 038.7125-58, brasileiro(a), casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.51.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 
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E. Tribunal de Justiça::[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161333 Nr: 11871-25.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JUNQUEIRA ALVARES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIOGO JUNQUEIRA ALVARES 

BEZERRA, Cpf: 00588887137, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Importante acentuar que os honorários advocatícios 

fixados na oportunidade do despacho inicial, nesse primeiro momento 

possuem apenas valor provisório e não definitivo, sendo necessário, 

acaso formada a angularização processual, a convalidação do referido 

arbitramento. Como não houve a angularização processual, não há que se 

falar em honorários advocatícios.Isento de custas e despesas 

processuais.No mais, arquivem-se os autos, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 08 de junho de 2015.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164262 Nr: 2007-26.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BENTO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR BENTO DE SALES, Cpf: 

75833352134, Rg: 1037706-9, Filiação: Valdiva Donizette Borges de Sales 

e Geraldo Bento de Sales, data de nascimento: 11/05/1977, brasileiro(a), 

natural de Tangara da Serra-MT, casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 13.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...]Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239156 Nr: 6608-70.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, 

Cpf: 37855441115, Rg: 679.769, Filiação: Francisco José dos Santos e 

Marlene Ana Candida dos Santos, data de nascimento: 19/02/1969, 

brasileiro(a), natural de Santa Izabel-, casado(a), motorista. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...]Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 18 de maio de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238755 Nr: 6178-21.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ CAMILO JAMBERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA JOSÉ CAMILO JAMBERCI, Cpf: 

48208744115. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$175,90, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

3 de julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49786 Nr: 100-94.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIO ELOI SIEBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DECIO ELOI SIEBERT, Cpf: 21297193920, 

Rg: 1290025, Filiação: Elvira Wietholder Siebert e Alberto Siebert, 

casado(a), agricultor. 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, considerando o anúncio de que a parte 

executada satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

nos arts. 794, I e 795, ambos do CPC.Proceda-se ao levantamento de 

eventual penhora, se for o caso.Custas processuais e honorários pela 

parte executada, estes ora fixados em 10% do valor da execução (art. 20, 

§ 3°, do CPC).Preclusa a via recursal, arquive-se mediante a adoção das 

formalidades de praxe.P. I. Cumpra-se.Tangará da Serra, 19 de setembro 

de 2011.CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49835 Nr: 138-09.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELUIR GALLO ZAGONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELUIR GALLO ZAGONEL, Cpf: 

44862342191, Rg: 889739, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, considerando o anúncio de que a parte 

executada satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

nos arts. 794, I e 795, ambos do CPC.Proceda-se ao levantamento de 

eventual penhora, se for o caso.Custas processuais e honorários pela 

parte executada, estes ora fixados em 10% do valor da execução (art. 20, 

§ 3°, do CPC).Preclusa a via recursal, arquive-se mediante a adoção das 

formalidades de praxe.P. I. Cumpra-se.Tangará da Serra, 09 de novembro 

de 2011.CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230875 Nr: 19417-29.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO PSCHEIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS EDUARDO PSCHEIDT, Cpf: 

92780857153, Rg: 1 361 389 8, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.14.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça::[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110557 Nr: 664-68.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 
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MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANTOVANI & SERMANOWICZ 

LTDA-ME, CNPJ: 03470975000171. 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, considerando o anúncio de que a parte 

executada satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

nos arts. 794, I e 795, ambos do CPC.Custas processuais e honorários 

pela parte executada, estes ora fixados em 10% do valor da execução 

(art. 20, § 3°, do CPC).Tendo em vista o pedido de desistência do prazo 

recursal, certifique-se quanto ao trânsito em julgado, e após, ao arquivo 

mediante a adoção das formalidades de praxe.P. I. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 29 de maio de 2012.CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃESJUIZ 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130971 Nr: 657-08.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADRIANO BOLONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ADRIANO BOLONINI, Cpf: 

81004028920, Rg: 5754102-4, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor as custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, haja vista que houve a formação 

da angularização processual, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no 

patamar já fixado na decisão inicial, devidamente corrigido.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...]Proceda-se 

com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2014.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124863 Nr: 3867-04.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA & CRUZ LTDA, LENIRA GOMES DOS 

SANTOS LIMA, NEIVA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIMA & CRUZ LTDA, CNPJ: 

07235999000105, atualmente em local incerto e não sabido LENIRA 

GOMES DOS SANTOS LIMA, Cpf: 59314583104, Rg: 1138608-8, Filiação: 

Roza Gomes da Cruz dos Santos e Alfredo Leopoldo dos Santos, 

brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido NEIVA 

GOMES DA CRUZ, Cpf: 00307639169, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$94,58, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].Proceda-se com as intimações dos executados, para fins de ciência 

da presente e recolhimento das custas.Decorrido o prazo recursal e não 

havendo recolhimento das custas, anote-se as margens da distribuição, e 

posteriormente, transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

23 de março de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164251 Nr: 1985-65.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS VITOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAIAS VITOR DOS SANTOS, Cpf: 

65104900134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 12.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...].Transitada em julgado, 
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providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24424 Nr: 4422-65.2003.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS MOREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - OAB:4231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ASSIS MOREIRA LEITE, Cpf: 

40827879920, Rg: 316231113, Filiação: Pedro Moreira Leite e Maria Santa 

Telles Moreira Leite, data de nascimento: 20/03/1955, brasileiro(a), natural 

de Concordia-SC. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, verifico que resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos em que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante informado à fl. 80.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...]Proceda-se 

com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

3 de julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163758 Nr: 1100-51.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CELESTINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS CELESTINO DE OLIVEIRA, Cpf: 

13762273120, Rg: 081 038, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$69,54, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante planilha de fl. 14.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 15 de agosto de 

2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163860 Nr: 1285-89.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BEZERRA LANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO BEZERRA LANDIM, Cpf: 

07436238949, Rg: 1603166, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, verifico que resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos em que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante informado à fl. 23.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se 

com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

11 de julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130992 Nr: 694-35.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCARDIO AFONSO BENITEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 
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MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEOCARDIO AFONSO BENITEZ, Cpf: 

32589433115, Rg: 0444052-8, Filiação: Agripina Benitez, data de 

nascimento: 21/01/1949, brasileiro(a), natural de Ponta Porã-MS, 

solteiro(a), desempregado. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$81,25, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça::[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

12 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183520 Nr: 1640-65.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FICAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR FICAGNA, Cpf: 12773620925, 

Rg: 1432000, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 09.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 21 de setembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130269 Nr: 9117-18.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO ALVES LUIZ, Cpf: 

20644965134, Rg: 294.599. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$197,99, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

22 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238947 Nr: 6413-85.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRESSA RODRIGUES DE SOUZA, 

Cpf: 02391161190, Rg: 1502835-6, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 09.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...].Proceda-se com a 
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baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

2 de junho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110105 Nr: 442-03.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MACULAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO MACULAN, Cpf: 

60311630987, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 21.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234734 Nr: 692-55.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANA DOS SANTOS, Cpf: 

76790720197, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$302,46, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante fl. 11.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de maio de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109916 Nr: 204-81.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARMO APARECIDO DE OLIVEIRA, Cpf: 

39398919168, Rg: 556 718, brasileiro(a), casado(a), produtor rural. 

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, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Outrossim, tendo em vista que houve a citação do 

executado anteriormente à quitação do débito, condeno este ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, no quantum de 5% sob 

o valor da causa, devidamente corrigido.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Consigno, desde 

já, que não sendo recolhidas as custas no prazo legal, deverá ser 

efetuada a necessária anotação à margem da distribuição.Transitada em 

julgado, ao arquivo, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra/MT, 29 de outubro de 2013.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 

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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8380 Nr: 922-30.1999.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABER CRESCER EDUCAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SABER CRESCER EDUCAÇÃO LTDA, 
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CNPJ: 00960575000156. 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, considerando o anúncio de que a parte 

executada satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

nos arts. 794, I e 795, ambos do CPC.Proceda-se ao levantamento de 

eventual penhora ou restrição em nome do executado, se for o 

caso.Custas processuais e honorários peloexecutado, estes ora fixados 

em 10% do valor da execução (art. 20, § 3°, do CPC).Certificado o trânsito 

em julgado, ao arquivo, mediante a adoção das formalidades de praxe.P. I. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 09 de fevereiro de 2012.CLAUDIO 

ROBERTO ZENI GUIMARÃES 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141708 Nr: 1057-85.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MENDES PEREIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR MENDES PEREIRA-ME, CNPJ: 

05103861000119. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil e artigo 26 da LEF.Em tempo, determino ao Exequente que 

proceda com o devido cancelamento em seus registros, com o fito de 

evitar eventuais cobranças futuras atinentes a esta CDA.Sem custas e 

honorários.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 18 de 

agosto de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237601 Nr: 4765-70.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDSON ORMOND PAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OVIDSON ORMOND PAES DA COSTA, 

Cpf: 00313101175, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...]Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 20 de setembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179337 Nr: 21390-87.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DILCEU GUZATTI, EDEVALDO LODI, 

LEOFLAN LODI, SILVANE LODI GUZATTI, LUCIANA SPIGOSSO LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DILCEU GUZATTI, Cpf: 

49217135968, Rg: 13/R.1.853.319, Filiação: Natalina Carlos Guzatti e José 

Maria Guzatti, data de nascimento: 03/03/1957, brasileiro(a), natural de 

Campos Novos-SC, casado(a), comerciante, atualmente em local incerto e 

não sabido EDEVALDO LODI, Cpf: 52473422915, Filiação: Rodovia Br 

364km 205 Cx Postal, atualmente em local incerto e não sabido LUCIANA 

SPIGOSSO LODI, Cpf: 38479036168, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido LEOFLAN LODI, Cpf: 33278270959, Rg: 1.819.727 e 

atualmente em local incerto e não sabido SILVANE LODI GUZATTI, Cpf: 

56874359134, Rg: 13/R.1.652.543, Filiação: Ardelina Joanna Bordim Lodi e 

Alicides Panição Lodi, data de nascimento: 25/11/1964, natural de 

Marau-RS, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, no importe de R$85.784,85, 

de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a 

baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

3 de julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165650 Nr: 4461-76.2014.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOLI DA SILVA AMORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOLI DA SILVA AMORA, Cpf: 

38632926934, Rg: 13R1157530, Filiação: Maria Altiva da Silva Amora e 

Alfredo da Silva Amora, data de nascimento: 10/10/1960, brasileiro(a), 

natural de Vicente Dutra-RS, casado(a), pedreiro, Telefone 9609-3290. 

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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 13.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça::[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234585 Nr: 465-65.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VERSIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIVALDO VERSIANO DOS SANTOS, 

Cpf: 57211779187, brasileiro(a), casado(a), pecuarista, Telefone 65 9648 

4770. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl.08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 7 de novembro de 2017.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161375 Nr: 11945-79.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTH & BOTH LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BOTH & BOTH LTDA ME, CNPJ: 

10583925000166. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$590,26, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].Outrossim, defiro o desentranhamento das CDAs exequendas, 

conforme requerido no petitório retro, devendo ser efetuada a substituição 

por cópia.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

8 de novembro de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235822 Nr: 2357-09.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALIMERCIO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PALIMERCIO FIGUEIREDO, Cpf: 

29887992100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 
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ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 10.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...]Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 4 de julho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103399 Nr: 2239-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DAS GRAÇAS DINIZ PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEUZA DAS GRAÇAS DINIZ PENHA, Cpf: 

01496833163, Rg: 2502351, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Ante o teor da certidão de fl. 150, intime-se a parte 

autora, conforme fl. 155, para conhecimento do levantamento dos valores 

efetuados nos autos.Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do 

NCPC.Sem custas e despesas processuais.Decorrido o prazo recursal, 

a r q u i v e - s e ,  o b s e r v a d a s  a s  b a i x a s  e  f o r m a l i d a d e s 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 2 de 

fevereiro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito.INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, de que foi expedido Alvará de 

Autorização Judicial em nome do Dr. VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR, 

inscrito na OAB/MT nº 11.129, possa proceder o levantamento do valor de 

R$ 8.580,32 com os acréscimos legais, depositados em nome de NEUZA 

DA GRAÇA DINIZ PENHA, conforme decisão proferida nos Autos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166427 Nr: 5889-93.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIGI CASTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIGI CASTELLI, Cpf: 24936928887, Rg: 

W-68297-H. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 13.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2299 Nr: 444-90.1997.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR JOSE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMOR JOSE ANDRADE, Cpf: 

03491595991, brasileiro(a), natural de Brasileira-, casado(a), industrial. 

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, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor as custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, haja vista que houve a formação 

da angularização processual, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no 

patamar já fixado na decisão inicial, devidamente corrigido.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se 

com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 05 de fevereiro de 2015.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163880 Nr: 1325-71.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FERNANDES PEREIRA, Cpf: 

10632700300, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.13.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165174 Nr: 3651-04.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VASCO CHAVIER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE VASCO CHAVIER MARTINS, Cpf: 

20621736104, Rg: 264724, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$62,66, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

23 de janeiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238170 Nr: 5455-02.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CARDOSO BARBOSA SKITTBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIAGO CARDOSO BARBOSA 

SKITTBERG, Cpf: 01419451170, Rg: 1725636-4, Filiação: Renato Skittberg 

e Maria Amélia Cardoso Barbos Skittberg, data de nascimento: 19/12/1987, 

brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a), vendedor, 

Telefone 9916 6075. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 08.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 13 de julho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230588 Nr: 18998-09.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LEOPOLDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR LEOPOLDO DOS SANTOS, Cpf: 

86737716172, Filiação: Alfredo Leopoldo dos Santos e Rosa Gomes da 

Cruz Santos, data de nascimento: 30/05/1980, brasileiro(a), natural de 

Tangara da Serra-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$96,34, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 
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NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante fl. 08.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164904 Nr: 3168-71.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE APARECIDO DELISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE APARECIDO DELISE, Cpf: 

97789364120, Rg: 14793784, brasileiro(a), casado(a), motorista. 

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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 12.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 3 de julho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180761 Nr: 22700-31.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO ROBERTO TORRES, Cpf: 

13850490149, Rg: 6913863, Filiação: Manoel Torres e Genny Magolio 

Torres, data de nascimento: 10/08/1957, separado(a) judicialmente, 

administrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 09.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 12 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120443 Nr: 10229-56.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIME ANTONIO LOPES, brasileiro(a), 

mecânico. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$309,80, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

25 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151670 Nr: 256-38.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

LUIZ ALBERTO GOTARDO, VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS 

LTDA, CNPJ: 01037287000197, atualmente em local incerto e não sabido 

LUIZ ALBERTO GOTARDO, Cpf: 42797071972, Rg: 3.130.874-7, Filiação: 

Antônio O. Gotardo e Balduina Maffissoni, data de nascimento: 

15/11/1961, natural de Coronel de Freitas-SC, casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido VERA LUCIA DE ARAUJO 

GOTARDO, Cpf: 53122321149, Rg: 3669442, Filiação: Terezinha Irma de 

Araujo e Israel Martencial de Araujo, brasileiro(a), casado(a), empresaria. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil e artigo 26 da LEF.Em tempo, determino ao Exequente que 

proceda com o devido cancelamento em seus registros, com o fito de 

evitar eventuais cobranças futuras atinentes a esta CDA.Sem custas e 

honorários.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 23 de 

janeiro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163147 Nr: 15121-66.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX DE OLIVEIRA, Cpf: 49824139249, 

Rg: 000510733, Filiação: Palmira Ferreira de Oliveira e Dirceu de Oliveira, 

brasileiro(a), casado(a), corretor, Telefone 99888544. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$ 219,59, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, consoante 

planilha de fls. 31/32.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. 

Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

p r o v i d e n c i a n d o  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s  e s t i l a r e s . 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 

2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49830 Nr: 134-69.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARCOS FRANCISCO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIO MARCOS FRANCISCO DAS NEVES. 

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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$ 115,74, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, consoante fl. 

55-v.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

21 de novembro de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143794 Nr: 3355-50.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENTRESERRAS COMERCIO DE PRODUTOS E 

AGROPECUARIOS LTDA, LAURI TOGNON, FRANCO EIDT TOGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENTRESERRAS COMERCIO DE 

PRODUTOS E AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ: 36899912000194, Inscrição 

Estadual: 132410060, atualmente em local incerto e não sabido LAURI 

TOGNON, Cpf: 20645554120 e atualmente em local incerto e não sabido 

FRANCO EIDT TOGNON, Cpf: 00676282148, Rg: 1333856-0, Filiação: Carla 

Regina Eidt Tognon e Lauri Tognon, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo no caso em que somente um sócio da empresa 

executada fora citado, e ainda que a quitação do débito tenha ocorrido 
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pela via administrativa, razão pela qual, condeno os executados, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$1.283,06, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 29 de abril de 2016.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191906 Nr: 8322-36.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME, CNPJ: 10329703000111. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$ 143,69, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

21 de outubro de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121328 Nr: 472-04.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA INFORMATICA LTDA ME, ELVIS FLAVIO 

ELIAS FRANCO, SANDRO RUI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MEGA INFORMATICA LTDA ME, CNPJ: 

03085022000190, atualmente em local incerto e não sabido ELVIS FLAVIO 

ELIAS FRANCO, Cpf: 59315270100, Rg: 25434 e atualmente em local 

incerto e não sabido SANDRO RUI FERREIRA, Cpf: 59348780182, Rg: 

814700, Filiação: Jose Alves Ferreira e Rosangela G. Ferreira, data de 

nascimento: 03/10/1973, brasileiro(a), natural de Paranavai-PR. 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, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor as custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, haja vista que houve a formação 

da angularização processual, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no 

patamar já fixado na decisão inicial, devidamente corrigido.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se 

com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 16 de setembro de 2014.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141705 Nr: 1054-33.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL RAIMUNDO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIEL RAIMUNDO DE FREITAS, Cpf: 

27710254268, Rg: 389.881, brasileiro(a), casado(a), vigilante. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$61,13, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sobre 

o valor atualizado da causa, consoante planilha fl. 27.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 2 de dezembro de 2016.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 52820 Nr: 2523-27.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CELESTE MAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO CELESTE MAURO, Cpf: 

84767545820, Rg: 5.604.740, brasileiro(a), casado(a), engenheiro 

agrônomo, Telefone 9987 2527. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$4.745,20, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 

do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...]Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

3 de julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239390 Nr: 6962-95.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO 

GALHARDO, Cpf: 31037402120, Rg: 1049829-0, Filiação: Ester Gonçalves 

e Paulo Guedes Ribeiro, data de nascimento: 20/10/1961, brasileiro(a), 

natural de Cascavel-PR, casado(a), servidora pública. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$144,31, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante fl. 08.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167107 Nr: 7043-49.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA PERGO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PRISCILA PERGO VILELA, Cpf: 

03387899602, Rg: 20894651, Filiação: Percilio Pergo e Rosana do Carmos 

Rigui Pergo, data de nascimento: 22/10/1977, brasileiro(a), natural de 

Tangara da Serra-MT, separado(a) judicialmente. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.27.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234009 Nr: 22901-52.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FIDÊNCIO CAMPOS JÚNIOR, Cpf: 

09899323896, Rg: 15.933.701, Filiação: Fidêncio Campos e Elizabeth Mary 

de A. Campos, data de nascimento: 02/01/1966, brasileiro(a), natural de 

Igarapava-SP, casado(a), médico. 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 276 de 810



 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.11.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 02 de maio de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125071 Nr: 4039-43.2010.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CEVADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CEVADA 

LTDA, CNPJ: 24953564000107. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$2.006,94, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 

do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

3 de julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162659 Nr: 14209-69.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA COSTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA MARIA DA COSTA SOARES, Cpf: 

82588856187, Rg: 116.423, Filiação: Dalva Rodrigues da Costa e Natal 

Dornelas, brasileiro(a), solteiro(a), vendedora. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante fl. 17.A despeito, vejamos 

recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20495 Nr: 3874-74.2002.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - OAB:4231, Michele 

Beutinger de Mattos - OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO CAETANO DE OLIVEIRA, 

Cpf: 37885235149, Rg: 271.535, Filiação: João Caetano de Oliveira e 

Ermínia Ferreira da Silva, data de nascimento: 18/03/1958, brasileiro(a), 

natural de Icaporangas-ES, separado(a) judicialmente, motorista, Telefone 

65 9934 2922. 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, considerando o anúncio de que a parte 

executada satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

nos arts. 794, I e 795, ambos do CPC.Proceda-se ao levantamento de 

eventual penhora, se for o caso.Custas processuais e honorários pela 

parte executada, estes ora fixados em 10% do valor da execução (art. 20, 

§ 3°, do CPC).Preclusa a via recursal, arquive-se mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Tangará da Serra, 05 de outubro de 2011.CLAUDIO 

ROBERTO ZENI GUIMARÃES 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 21 de março de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164431 Nr: 2313-92.2014.811.0055

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCELI HORN DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DERCELI HORN DE FREITAS, Cpf: 

48186120149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, verifico que resta-se aplicável a 

condenação do devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos 

casos em que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já 

foi efetuado administrativamente, consoante informado à fl. 25.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se 

com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

3 de julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 11 de abril de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190799 Nr: 7327-23.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAÚDE BUCAL OPERADORA DE PLANOS 

ODONTOLÓGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAÚDE BUCAL OPERADORA DE PLANOS 

ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ: 10475525000137. 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: 06/05/2015.

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

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de SAÚDE BUCAL 

OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ISS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1635/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.121,74

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49740 Nr: 82-73.2006.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR DA SILVA SOARES, 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS HABITABEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIONOR DA SILVA SOARES. 

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, com fulcro no art. 794, I, c/c art. 795, do 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor as custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, haja vista que houve a formação 

da angularização processual, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no 

patamar já fixado na decisão inicial, devidamente corrigido.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se 

com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 18 de março de 2015.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 11 de abril de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108064 Nr: 6746-52.2008.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. B. MONAUER-ME, ENEMIRA BARBIERI 

MONAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. B. MONAUER-ME, CNPJ: 

02704702000181 e atualmente em local incerto e não sabido ENEMIRA 

BARBIERI MONAUER, Cpf: 90106890182, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 21/10/2008.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de E. B. MONAUER-ME e 

ENEMIRA BARBIERI MONAUER, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20081750/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/08/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 25.717,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237556 Nr: 4677-32.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE OLIVEIRA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO DE OLIVEIRA DELGADO, Rg: 

044.733, Filiação: Pedro Delgado e Altina de Oliveira Delgado, brasileiro(a), 

natural de Sidrolândia-MS, convivente, motorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 02/02/2017.

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

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JOÃO DE OLIVEIRA 

DELGADO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3161/2016, 

3162/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/01/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.538,38

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237736 Nr: 4868-77.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADRILHOS MEDIO NORTE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LADRILHOS MEDIO NORTE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME. 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: 03/02/2017.

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

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de LADRILHOS MEDIO 

NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 04600/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.896,54

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163277 Nr: 190-24.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISOPEL DISTRIBUIDORA OPOLSKI DE PEÇAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISOPEL DISTRIBUIDORA OPOLSKI DE 

PEÇAS LTDA, CNPJ: 15063209000503. 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: 04/01/2014.

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

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de DISOPEL 

DISTRIBUIDORA OPOLSKI DE PEÇAS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0358/2013, 0359/2013, 2447 A 2449/2013, 

3560 A 03651/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.871,66

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232087 Nr: 21015-18.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DE LIMA FRANÇA KOGA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISANGELA DE LIMA FRANÇA KOGA 

FERREIRA, Cpf: 25131671809, brasileiro(a), médica. atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 01/12/2016.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ELISANGELA DE LIMA 

FRANÇA KOGA FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6923/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/07/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 14.902,25

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234730 Nr: 684-78.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILAS ALVES DE SOUZA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 
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advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$89,30, de acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do 

NCPC, cujo pagamento já foi efetuado administrativamente, inclusive sob o 

valor atualizado da causa, consoante fl. 10.A despeito, vejamos recente 

julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Transitada em julgado, 

providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 

legais, providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 11 de abril de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190383 Nr: 6978-20.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVAGRI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES 

AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOVAGRI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES 

AGRICOLA LTDA, CNPJ: 04492977000124. 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: 30/04/2015.

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

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de NOVAGRI COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES AGRICOLA LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1587/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.865,07

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218773 Nr: 8922-23.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFIA BUSKIEVICZ-ME, SOFIA BUSKIEVCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOFIA BUSKIEVICZ-ME, CNPJ: 

06116633000146 e atualmente em local incerto e não sabido SOFIA 

BUSKIEVCZ, Cpf: 31443621153, Rg: 29419545, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 22/06/2016.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SOFIA BUSKIEVICZ-ME e 

SOFIA BUSKIEVCZ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

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

6721/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/10/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 198.323,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61907 Nr: 3433-20.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. B. MONAUER-ME, ENEMIRA BARBIERI 

MONAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:SUBPROCURADOR G

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. B. MONAUER-ME, CNPJ: 

02704702000181 e atualmente em local incerto e não sabido ENEMIRA 

BARBIERI MONAUER, Cpf: 90106890182, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 11/06/2007.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de E. B. MONAUER-ME e 

ENEMIRA BARBIERI MONAUER, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 362/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/08/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 15.387,40

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165647 Nr: 4455-69.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELCIR BEIRAL CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ELCIR BEIRAL CORREIA, Cpf: 

62360604791, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$117,13, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do 

NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 
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autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

26 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 11 de abril de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164520 Nr: 2472-35.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO EXPEDITO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERALDO EXPEDITO DE LIMA, Cpf: 

45882576920, Rg: 3.149.915-9, Filiação: Jose de Lima e Elisabete Ferreira 

de Lima, data de nascimento: 19/12/1962, brasileiro(a), natural de 

Rondom-PR, casado(a), comerciante, Telefone 3326-3528. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de 

quitação do débito na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte 

executada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, 

§3, I e §19 do NCPC, cujo o pagamento já foi efetuado administrativamente, 

consoante informado à fl.12.A despeito, vejamos recente julgado do nosso 

E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 2 de maio de 2017.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 11 de abril de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218089 Nr: 8407-85.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

GRÃOS E CEREAIS, TATIANA DIAS DE ARAUJO, IZABEL DE SOUZA 

LANDGRAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FENIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

GRÃOS E CEREAIS, CNPJ: 09620867000114, atualmente em local incerto e 

não sabido TATIANA DIAS DE ARAUJO, Cpf: 03993664159, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido IZABEL DE SOUZA LANDGRAFF, 

Cpf: 01761859170, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 13/06/2016.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FENIX COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE GRÃOS E CEREAIS, TATIANA DIAS DE ARAUJOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

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

16714/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/12/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 238.044,70

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144130 Nr: 3725-29.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DAVANSO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R. DAVANSO REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 02246109000139. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$3.058,70, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 

do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

3 de julho de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 11 de abril de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127628 Nr: 6525-98.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEMAQ MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA 

- EPP, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, DIRCE KIMIE MIASATO DE 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CODEMAQ MANUTENÇÃO DE VEICULOS 

LTDA - EPP, CNPJ: 02392575000122, atualmente em local incerto e não 

sabido LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSIS, Cpf: 73463825872, Rg: 8 869 
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810, brasileiro(a), casado(a), engenheiro e atualmente em local incerto e 

não sabido DIRCE KIMIE MIASATO DE ASSIS, Cpf: 06463293830, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CODEMAQ MANUTENÇÃO DE 

VEICULOS LTDA - EPP, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ASSISE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20106214/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/08/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.855,18

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139659 Nr: 10153-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilso Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CILSO BANDEIRA, Cpf: 32809379149, 

brasileiro(a), 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: 18/11/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CILSO BANDEIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20113165/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/10/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.504,20

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191049 Nr: 7581-93.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. G. PINHEIRO BENEVIDES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): J. G. PINHEIRO BENEVIDES - ME, CNPJ: 

01503449000135. 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, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito.Por conseguinte, alterando o entendimento anterior 

desta magistrada, em consonância com o princípio da causalidade, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos em que não há citação do executado, 

ainda que a quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, 

razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 

causa, no importe de R$1.498,43, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 

do NCPC. A despeito, vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de 

Justiça:[...].Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

26 de julho de 2016.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza 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, RAISA FERREIRA 

WANDERLEY WASCONCELOS, digitei.

Tangará da Serra, 11 de abril de 2018

Sandro Debus Cargnelutti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165205 Nr: 3713-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE ANDRADE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALBERTO DE ANDRADE 

COSTA, Cpf: 11087250404, Rg: 227411778, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de CARLOS ALBERTO 

DE ANDRADE COSTA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6846 

A 6847/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.321,87

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119306 Nr: 9263-93.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERIZA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALMERIZA ALVES DE SOUZA, Cpf: 

84834625168, Rg: 165,838. 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: 19/11/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ALMERIZA ALVES DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 282 de 810



SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 40/2009, 

41/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.297,05

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239889 Nr: 7695-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ANDRE PISSINATTO, JUNIOR ANDRE 

PISSINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUNIOR ANDRE PISSINATTO, Cpf: 

81714645134, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JUNIOR ANDRE PISSINATTO, CNPJ: 04449458000183. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JUNIOR ANDRE PISSINATTO e 

JUNIOR ANDRE PISSINATTO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

12127/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/10/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 10.130,59

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190918 Nr: 7460-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. E. SONORIZAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): K. E. SONORIZAÇÃO LTDA ME, CNPJ: 

11757880000161. 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: 07/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de K. E. SONORIZAÇÃO 

LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1530/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.613,46

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165697 Nr: 4545-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ELIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL ELIAS DA SILVA, Cpf: 

20642253153, Rg: 073.217., Filiação: Maria Laurinda da Silva e Elias Jose 

da Silva, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MANOEL ELIAS DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6027 A 

6028/2013, 8744 A 8545/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.208,89

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220335 Nr: 10312-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA-ME, JAIR 

MARTINS DE SOUZA, ENEDINA RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. MARTINS DE SOUZA & CIA LTDA-ME, 

CNPJ: 08731527000106, atualmente em local incerto e não sabido JAIR 

MARTINS DE SOUZA, Cpf: 74327941891, brasileiro(a), solteiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ENEDINA RIBEIRO DE SOUZA, 

Cpf: 51379422191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. MARTINS DE SOUZA & CIA 

LTDA-ME, JAIR MARTINS DE SOUZAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 14333/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/11/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 86.941,11

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239346 Nr: 6874-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIO GOLON, Cpf: 28275543991, Rg: 
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2.036.247, Filiação: Henrique Golon e Olavina Golon, casado(a), 

comerciante, Telefone 3326 - 2732. 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: 14/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de MARIO GOLON, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4848/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.033,53

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161387 Nr: 11969-10.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEZOR TONIOLO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARTEZOR TONIOLO JUNIOR, Cpf: 

01990008917, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/11/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ARTEZOR TONIOLO 

JUNIOR, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0087/2013, 

0088/2013, 0089/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/0201

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.846,73

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124876 Nr: 3819-45.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMARI COM. MOV. E EQUIP. P/ ESCRITORIO 

LTDA-ME, IVAIR PEREIRA GONZAGA, VALDECIR DIAS CAVALHEIRO, 

MARILZA COSTADELLI CAVALHEIRO, GERALDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMARI COM. MOV. E EQUIP. P/ 

ESCRITORIO LTDA-ME, CNPJ: 05365926000102, Inscrição Estadual: 

132125846, atualmente em local incerto e não sabido IVAIR PEREIRA 

GONZAGA, Cpf: 48209651153, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido VALDECIR DIAS CAVALHEIRO, Cpf: 57515808934, 

brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não sabido 

MARILZA COSTADELLI CAVALHEIRO, Cpf: 48883433149, brasileiro(a), 

casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido GERALDO FILHO, 

Cpf: 41210131153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/06/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de VALMARI COM. MOV. E 

EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA-ME, IVAIR PEREIRA GONZAGAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1072/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 15.907,45

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244971 Nr: 12767-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO REVERSE, SERGIO REVERSE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO REVERSE, Cpf: 45307679149, 

Rg: 259896196, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

SERGIO REVERSE ME, CNPJ: 13669354000175. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SERGIO REVERSE e SERGIO 

REVERSE ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

588/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/01/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 118.782,90

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113948 Nr: 4134-10.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS MARANHÃO 

LTDA, ADRIANO JOSÉ BARBOSA, GERALDINA REGINA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL DE ALIMENTOS MARANHÃO 

LTDA, CNPJ: 00286111000106, atualmente em local incerto e não sabido 

ADRIANO JOSÉ BARBOSA, Cpf: 51771349115, Rg: 843.841, Filiação: 

Florisvaldo José Barbosa e Jerosina Maria Barbosa, data de nascimento: 

01/01/1970, brasileiro(a), natural de Marilândia-MS, solteiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido GERALDINA REGINA DO NASCIMENTO, Cpf: 

56879474187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/05/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS 

MARANHÃO LTDA, ADRIANO JOSÉ BARBOSAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 761/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/02/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 36.160,01

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112888 Nr: 3097-45.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO SERRAS LTDA, GIONI CANDIDO DA 

ROCHA, MARIO GREGORIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CICLO SERRAS LTDA, CNPJ: 

01517928000100, Inscrição Estadual: 131716786, atualmente em local 

incerto e não sabido GIONI CANDIDO DA ROCHA, Cpf: 71764038134, 

brasileiro(a), Telefone 9929 9590 e atualmente em local incerto e não 

sabido MARIO GREGORIO DE LIMA, Cpf: 70799202134, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/04/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CICLO SERRAS LTDA, GIONI 

CANDIDO DA ROCHAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 80/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/01/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 17.584,73

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189349 Nr: 6141-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCANJO & MELO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARCANJO & MELO LTDA - ME, CNPJ: 

07962586000114. 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: 16/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ARCANJO & MELO 

LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1283/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 15.848,79

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239558 Nr: 7151-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGÉRIO VIEIRA, Cpf: 57109559904, Rg: 

3.148 759, Filiação: Pedro Vieira e Aparecida Vieira, data de nascimento: 

26/10/1963, brasileiro(a), natural de Colorado-PR, casado(a), assessor 

financeiro, Telefone 3265009. 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: 15/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ROGÉRIO VIEIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5652/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.826,55

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234759 Nr: 742-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIVINA APARECIDA DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), Telefone 65 8421 5143. 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: 12/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de DIVINA APARECIDA 

DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4842/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.866,24

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229566 Nr: 18100-93.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELOCIDADE COMERCIO DE PEÇAS E 

ACESSORIOS LTDA ME, FRANCIELI FERREIRA DA SILVA, ANTONIA 

MORAES FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VELOCIDADE COMERCIO DE PEÇAS E 

ACESSORIOS LTDA ME, CNPJ: 08822752000140, atualmente em local 

incerto e não sabido FRANCIELI FERREIRA DA SILVA, Cpf: 03507250128, 

brasileiro(a), casado(a), empresária e atualmente em local incerto e não 

sabido ANTONIA MORAES FERREIRA, Cpf: 20628420153, Rg: 024.5311-8, 

data de nascimento: 03/07/1942, brasileiro(a), viuvo(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de VELOCIDADE COMERCIO DE 

PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME, FRANCIELI FERREIRA DA SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6224/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/07/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 20.442,63

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233726 Nr: 22517-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO PEREIRA DO AMARAL ME, 

VALDOMIRO PEREIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDOMIRO PEREIRA DO AMARAL ME, 

CNPJ: 03121068000117 e atualmente em local incerto e não sabido 

VALDOMIRO PEREIRA DO AMARAL, Cpf: 17714737115, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de VALDOMIRO PEREIRA DO 

AMARAL ME e VALDOMIRO PEREIRA DO AMARAL, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5522/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/05/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.975,95

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213555 Nr: 4923-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. S. B. MADEIRAS LTDA-EPP, JOSE GOMES 

DA SILVA, DOMINGOS BIRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): G. S. B. MADEIRAS LTDA-EPP, CNPJ: 

03588620000181, atualmente em local incerto e não sabido JOSE GOMES 

DA SILVA, Cpf: 34332308387, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido DOMINGOS BIRAL, Cpf: 17798310134, brasileiro(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: 08/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de G. S. B. MADEIRAS LTDA-EPP, 

JOSE GOMES DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3534/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/03/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 242.506,80

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191055 Nr: 7591-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA-ME, 

CNPJ: 10294548000145. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ITALO EDUARDO 

VIEIRA & CIA LTDA-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ISS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1503/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.762,52

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165290 Nr: 3853-78.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARNO CARVALHO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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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: 12/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de ARNO CARVALHO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3452 A 3453/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.788,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188660 Nr: 5567-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. MARIANO & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. A. MARIANO & CIA LTDA ME, CNPJ: 

07443998000148. 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: 07/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de J. A. MARIANO & CIA 

LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1052/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 12.270,61

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233719 Nr: 22503-08.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIMAR APARECIDO DA SILVA-EPP, JAIMAR 

APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIMAR APARECIDO DA SILVA-EPP, 

CNPJ: 00308626000160 e atualmente em local incerto e não sabido 

JAIMAR APARECIDO DA SILVA, Cpf: 51434458172, Rg: 822440, Filiação: 

Maria Divina Soares da Silva e Jairo Freitas da Silva, data de nascimento: 

11/09/1969, natural de Iturama-GO, casado(a), comerciante, Telefone 

065-3326-2711. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JAIMAR APARECIDO DA 

SILVA-EPP e JAIMAR APARECIDO DA SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4361/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/10/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 24.359,35

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152751 Nr: 1406-54.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMAR FIGUEIREDO DE SOUZA, Cpf: 

48791296153, Rg: 15695336, Filiação: Joaquim Figueiredo de Souza e 

Rosalina Mendes de Souza, data de nascimento: 11/07/1973, natural de 

Francisco Alves-PR. 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: 18/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de OSMAR FIGUEIREDO DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2013715/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/01/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 12.602,72

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222502 Nr: 12091-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA, SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM, CLAUDINO BOBATO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA, CNPJ: 49841588003897, Inscrição Estadual: 13.068.089-3, 

atualmente em local incerto e não sabido SYLVIA LAPA PONTALTI 

AMORIM, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

CLAUDINO BOBATO AMORIM, Cpf: 22199152804, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de PONTO CERTO UTILIDADES 

DOMÉSTICAS LTDA, SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIME OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4453/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 79.787,89

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224581 Nr: 13877-97.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHUMACHER MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, LEAIDE KERBER SCHUMACHER, MARCIO ADRIANO 

SCHUMACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SCHUMACHER MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 09153212000183 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARCIO ADRIANO SCHUMACHER, Cpf: 

70962863149, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SCHUMACHER MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA, LEAIDE KERBER SCHUMACHERE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7778/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 35.154,48

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138689 Nr: 9117-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORM. E QUAL. IND. -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE FATIMA MORAIS TEODORO, MARIA DE 

FATIMA MORAIS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MATIOLI VERISSIMO 

SILVA - OAB:PROC. 1794057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. DE FATIMA MORAIS TEODORO, CNPJ: 

06342328000172 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA DE 

FATIMA MORAIS TEODORO, Cpf: 47550112134, Rg: 11625104, 

brasileiro(a), Telefone 99841466. 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: 13/10/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORM. E QUAL. IND. 

-INMETRO em face de M. DE FATIMA MORAIS TEODORO e MARIA DE 

FATIMA MORAIS TEODORO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Multa Administrativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 75/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/07/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 735,37

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166997 Nr: 6829-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. F. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. F. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 

ME, CNPJ: 11444465000158. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/03/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de R. F. TRANSPORTES 

E SERVIÇOS LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EMOLUENTOS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 648/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/01/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.376,32

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182687 Nr: 550-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EUTRAN NUNES SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ EUTRAN NUNES SALES, Cpf: 

02185040120. 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: 12/01/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JOSÉ EUTRAN NUNES 

SALES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 15586/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.905,82

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241799 Nr: 10021-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO MONTEIRO DOS SANTOS, Cpf: 

04620604461, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 07/03/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de LUCIANO MONTEIRO 

DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6711/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.652,90

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226637 Nr: 15531-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. S. RODRIGUES, RAIMUNDO CARLOS 

SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. C. S. RODRIGUES, CNPJ: 

05532400000161 e atualmente em local incerto e não sabido RAIMUNDO 

CARLOS SANTOS RODRIGUES, Cpf: 13298828220, Rg: 1566776-6, 

brasileiro(a), casado(a), representante, Telefone 3326-9894. 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: 28/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de R. C. S. RODRIGUES e 

RAIMUNDO CARLOS SANTOS RODRIGUES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5450/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 24.100,52

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218095 Nr: 8419-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDIAVAN ANDRADE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IDIAVAN ANDRADE FERREIRA, Cpf: 

94506949153, Rg: 14106795, Filiação: Ivanor Alves Ferreira e Olinda Maria 

de Fatima Andrade Ferreira, data de nascimento: 12/05/1984, brasileiro(a), 

natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 9966 

4496. 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: 13/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de IDIAVAN ANDRADE 

FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

7457/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 148.552,70

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161619 Nr: 12380-53.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA TAKEDA MATSUOKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANA TAKEDA MATSUOKA, Cpf: 

13723892884, Filiação: Reiko Takeda e Takeda Issami, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/11/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de LUCIANA TAKEDA 

MATSUOKA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 500/2013, 

501/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.006,70

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237375 Nr: 4412-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEVAL JOSE BOLDRINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOCEVAL JOSE BOLDRINI DOS SANTOS, 

Cpf: 85599662934, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JOCEVAL JOSE 

BOLDRINI DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

4558/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.655,14

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154252 Nr: 2884-97.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE FATIMA MORAIS TEODORO, MARIA DE 

FATIMA MORAIS TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. DE FATIMA MORAIS TEODORO, CNPJ: 

06342328000172 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA DE 

FATIMA MORAIS TEODORO, Cpf: 47550112134, Rg: 11625104, 

brasileiro(a), Telefone 99841466. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M. DE FATIMA MORAIS 

TEODORO e MARIA DE FATIMA MORAIS TEODORO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0622/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/10/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.619,90

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236149 Nr: 2762-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIMAR DE SOUZA SANTOS, Cpf: 

73171557134, Rg: 15822192, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de EDIMAR DE SOUZA 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2696/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/01/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.769,23

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63802 Nr: 5332-53.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE OLIVEIRA MARCON TELË, 

PATRICIA DE OLIVEIRA MARCON TELÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PATRICIA DE OLIVEIRA MARCON TELË, 

CNPJ: 02986020000109 e atualmente em local incerto e não sabido 

PATRICIA DE OLIVEIRA MARCON TELÓ, Cpf: 00039692906. 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: 30/08/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de PATRICIA DE OLIVEIRA 

MARCON TELË e PATRICIA DE OLIVEIRA MARCON TELÓ, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1427/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/04/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 64.494,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154265 Nr: 2897-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. LEWIN-COMÉRCIO, ADOLA LEWIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. LEWIN-COMÉRCIO, CNPJ: 

07844761000179 e atualmente em local incerto e não sabido ADOLA 

LEWIN, Cpf: 77791673991, Rg: 00153644, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de A. LEWIN-COMÉRCIO e 

ADOLA LEWIN, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1959/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.213,40

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192152 Nr: 8580-46.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SANINI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO SANINI-ME, CNPJ: 

03624743000120. 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: 22/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de CRISTIANO 

SANINI-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1426/2015.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 95.354,29

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224618 Nr: 13942-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA FORNAZARI, FABIANA 

FORNAZARI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANA FORNAZARI, Cpf: 

92036872115, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

FABIANA FORNAZARI-ME, CNPJ: 03505549000126. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FABIANA FORNAZARI e 

FABIANA FORNAZARI-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6072/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 34.850,29

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167663 Nr: 7902-65.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DE LOURDES EGUES, Cpf: 

32800851104, Filiação: Paulina Marques, brasileiro(a), solteiro(a), 

costureira. 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: 19/03/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA DE LOURDES EGUES, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 711/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.924,22

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188646 Nr: 5547-48.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENA FERREIRA BASSANI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCILENA FERREIRA BASSANI-ME, CNPJ: 

05377989000170. 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: 07/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de LUCILENA FERREIRA 

BASSANI-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1254/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/03/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 28.008,77

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236259 Nr: 2928-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVAN CARLOS KUHN, Cpf: 40633934100. 

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: 24/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de IVAN CARLOS KUHN, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 03334/2016, 05944/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.643,13

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119988 Nr: 10010-43.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELA T. CAMPOS DAHER, MICHELA 

TEIXEIRA CAMPOS DAHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MICHELA T. CAMPOS DAHER, CNPJ: 

04907017000188, Inscrição Estadual: 132070740 e atualmente em local 

incerto e não sabido MICHELA TEIXEIRA CAMPOS DAHER, Cpf: 

26938477884, brasileiro(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 
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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: 14/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MICHELA T. CAMPOS DAHER 

e MICHELA TEIXEIRA CAMPOS DAHER, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20092477/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/08/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 27.062,79

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239876 Nr: 7669-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DA CUNHA CONFECÇÕES, ROSELI 

ARRUDA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. A. DA CUNHA CONFECÇÕES, CNPJ: 

12939545000147 e atualmente em local incerto e não sabido ROSELI 

ARRUDA DA CUNHA, Cpf: 10389825883, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de R. A. DA CUNHA 

CONFECÇÕES e ROSELI ARRUDA DA CUNHA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9723/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/08/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.787,69

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227129 Nr: 15968-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. F. R. MARQUES-ME, HUGO FERNANDO 

RODRIGUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): H. F. R. MARQUES-ME, CNPJ: 

07634867000148 e atualmente em local incerto e não sabido HUGO 

FERNANDO RODRIGUES MARQUES, Cpf: 94766711149, Rg: 440.153, 

Filiação: Fernandes Marques da Silva e Elvania Rodrigues Marques, data 

de nascimento: 21/08/1982, brasileiro(a), natural de Catalão-GO, 

solteiro(a), comerciante, Telefone 65-3329-1274. 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: 04/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de H. F. R. MARQUES-ME e 

HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4810/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 31.960,41

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225085 Nr: 14354-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASA FORNECEDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, 

MARIO LUIZ MANZOCHI, URSULINA TONIOLO SCHIMIDT, ESPOLIO DE 

WALDEMARO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FASA FORNECEDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA, CNPJ: 76501402001103, Inscrição Estadual: 130257630, atualmente 

em local incerto e não sabido MARIO LUIZ MANZOCHI, Cpf: 01768026904, 

atualmente em local incerto e não sabido URSULINA TONIOLO SCHIMIDT, 

Cpf: 39356205949, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ESPOLIO DE WALDEMARO SCHMIDT, Cpf: 00076740900, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FASA FORNECEDORA DE 

AUTO PEÇAS LTDA, MARIO LUIZ MANZOCHIE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10774/201.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/08/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 44.162,45

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167499 Nr: 7668-83.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO COPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDOMIRO COPPI, Cpf: 61529729068, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/03/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de VALDOMIRO COPPI, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) 
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na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 640/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/03/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.387,70

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227106 Nr: 15922-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. ROBERTO GONÇALVES & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. ROBERTO GONÇALVES & CIA 

LTDA-ME, CNPJ: 05103877000202. 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: 04/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. ROBERTO GONÇALVES & 

CIA LTDA-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

INFRAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5946/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 44.933,98

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233711 Nr: 22487-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDES DA SILVA ME, LUIZ 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ FERNANDES DA SILVA ME, CNPJ: 

06015104000156 e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

FERNANDES DA SILVA, Cpf: 06545017187, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LUIZ FERNANDES DA SILVA 

ME e LUIZ FERNANDES DA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 6234/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.900,80

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245005 Nr: 12827-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACHECKI VILAS BOAS & BASSANI LTDA 

ME, RICARDO GRACHECKI VILAS BOAS, GLAUBER FERREIRA BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GRACHECKI VILAS BOAS & BASSANI 

LTDA ME, CNPJ: 10945960000188, atualmente em local incerto e não 

sabido RICARDO GRACHECKI VILAS BOAS, Rg: 14036088, Filiação: 

Manoel Ferreira Vilas Boas e Zelia Grachecki Vilas Boas, data de 

nascimento: 28/10/1983, brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, 

solteiro(a), encarregado, Telefone 65-3326-0968 e atualmente em local 

incerto e não sabido GLAUBER FERREIRA BASSANI, Cpf: 00388244186, 

Rg: 15323595, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 33267242. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GRACHECKI VILAS BOAS & 

BASSANI LTDA ME, RICARDO GRACHECKI VILAS BOASE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1649/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/01/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 33.638,16

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239769 Nr: 7455-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CARLOS BARBOSA, Cpf: 

61647209153, Rg: 957579, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JOSE CARLOS 

BARBOSA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 02786/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.903,25

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232149 Nr: 21110-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIMAR APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIMAR APARECIDO DA SILVA, Cpf: 

51434458172, Rg: 822440, Filiação: Maria Divina Soares da Silva e Jairo 

Freitas da Silva, data de nascimento: 11/09/1969, natural de Iturama-GO, 

casado(a), comerciante, Telefone 065-3326-2711. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de JAIMAR APARECIDO 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1481/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/01/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.626,66

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230842 Nr: 19355-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CESAR AUGUSTO DA CUNHA, Cpf: 

71347712100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de CESAR AUGUSTO DA 

CUNHA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2118/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/01/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.626,66

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146213 Nr: 5929-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONTATO ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ: 09365802000170. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/07/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de CONTATO 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de PARCELAMENTO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0001072012/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.678,67

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214751 Nr: 5766-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. DE LIRA SILVA-ME, LEIDJAN PAES DE 

LIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. P. DE LIRA SILVA-ME, CNPJ: 

05353037000117 e atualmente em local incerto e não sabido LEIDJAN 

PAES DE LIRA SILVA, Cpf: 80098100106, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de L. P. DE LIRA SILVA-ME e 

LEIDJAN PAES DE LIRA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 803/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/03/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 197.672,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239838 Nr: 7593-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MARQUES DA SILVA - COMERCIO, 

ALESSANDRA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. MARQUES DA SILVA - COMERCIO, 

CNPJ: 07625236000162 e atualmente em local incerto e não sabido 

ALESSANDRA MARQUES DA SILVA, Cpf: 27162799850, Rg: 349397892, 

Filiação: Cicero Marques da Silva e Cicera Laurentina da Silva, data de 

nascimento: 14/06/1978, brasileiro(a), natural de Mirassol do Oeste-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de A. MARQUES DA SILVA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 294 de 810



COMERCIO e ALESSANDRA MARQUES DA SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2210/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/04/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.417,40

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240549 Nr: 8526-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE COCARELLI PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIMONE COCARELLI PACHECO, Cpf: 

45266514191, Rg: 290.328, brasileiro(a), 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: 22/02/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT em face de SIMONE COCARELLI 

PACHECO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3509/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.058,42

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115742 Nr: 5817-82.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COPINI LTDA, 

ODAIR COPINI, IVANETE TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COPINI 

LTDA, CNPJ: 04023893000141, Inscrição Estadual: 131963554, atualmente 

em local incerto e não sabido ODAIR COPINI, Cpf: 23522739000, Rg: 

5016753492, brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido IVANETE TORRES, Cpf: 76086640025, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/07/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO COPINI LTDA, ODAIR COPINIE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1648/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/05/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.087,44

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162118 Nr: 13235-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA DA SILVA MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13235-32.2013 (Cód. 162118)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 231366 Nr: 20052-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, verifico que resta-se aplicável a condenação do 

devedor às custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos em que a 

quitação do débito tenha ocorrido pela via administrativa, razão pela qual, 

condeno a parte executada, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, de 

acordo com o artigo 85, §3º, I e §19 do NCPC, cujo pagamento já foi 

efetuado administrativamente, consoante informado à fl. 25.A despeito, 

vejamos recente julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se 

com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada nos 

autos.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

20 de setembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136780 Nr: 7067-82.2011.811.0055

 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: MARIA DE LURDES MARIANO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para concessão de 

Aposentadoria Rural Por Idade com pedido de antecipação de tutela, 

proposta por Maria de Lurdes Mariano Vicente, em face do Instituto 

Nacional Do Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a conceder 

e implantar em favor da Autora o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como 

termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da interposição da 

presente ação, e, por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da interposição 

da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido 

pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos 

honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo 

para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, 

nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 17 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133370 Nr: 3309-95.2011.811.0055

 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: MARIA ANTONIA DE SOUZA MARTINS

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade c.c. 

Assistência Judiciária proposta por Maria Antonia de Souza Martins em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para condenar o 

requerido a conceder e implantar em favor da Autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário 

mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data 

da interposição da presente ação, a partir de quando será devida a 

aposentadoria e, por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da interposição 

da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido 

pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos 

honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo 

para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, 

nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 17 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144397 Nr: 4012-89.2012.811.0055

 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: BENEDICTA RIBEIRO DE MORAES BEL

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade c.c. pedido de tutela antecipada proposta 

por Benedicta Ribeiro de Moraes Bel em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar 

em favor da Autora o benefício previdenciário de aposentadoria rural por 

idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do 

início do benefício - DIB) a data da interposição da ação e, por 

conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.Outrossim, a 

correção monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo 

sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138726 Nr: 9161-03.2011.811.0055

 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: VERUZIA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para Concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta 

por Veruzia Maria Pereira em face do Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar em favor da 

autora o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, 

equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do 

benefício - DIB) a data da interposição da presente ação. Outrossim, a 

correção monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo 

sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 
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não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179397 Nr: 21506-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERUZIA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 21506-93.2014 (Cód. 179397)VISTOS, ETC. Cuida-se de 

Cumprimento Provisório de Sentença interposto por VERUZIA MARIA 

PEREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Determinada a suspensão da presente execução até o julgamento do 

recurso aviado nos autos principais, vieram-me novamente conclusos 

para deliberação.É o RelatórioDecido.Perscrutando os autos principais, 

verifico que a sentença objeto desta execução provisória fora anulada em 

decorrência da ausência de requerimento administrativo.Analisando o 

conjunto processual verifica-se a dissipação de interesse processual 

para o prosseguimento desta, devendo o feito ser extinto, tendo em vista a 

anulação da sentença nos autos principais, a qual todavia, fora 

substituída.Isso porque, como é sabido, o interesse de agir advém da 

necessidade de se obter, através do processo, proteção ao interesse 

substancial, que in casu, já não existe mais, uma vez que com a anulação 

da sentença nos autos principais em apenso (cód. 138726), o título que 

embase a presente deixou de ser, sendo substituído por outro, diante da 

prolação de nova sentença nesta data.Ademais, não se pode olvidar que 

legitimidade de parte ou interesse de agir, devem estar presentes não só 

no ato de instauração do processo, mas também no momento em que se 

julga o mérito da causa.Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, combinado com o artigo 354, ambos do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, diante da não formação do contraditório, bem assim pelo fato 

de a exequente ser beneficiária da justiça gratuita.Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os presentes autos, com as devidas anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de abril 

de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139725 Nr: 10237-62.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE ALMEIDA TOLEDO

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade c.c. Pedido de Assistência Judiciária, proposta por 

Joaquim de Almeida Toledo em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar em favor do 

Autor o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, 

equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do 

benefício - DIB) a data da interposição da presente ação e, por 

conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.Outrossim, a 

correção monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo 

sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154159 Nr: 2795-74.2013.811.0055

 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: ANTONIO RITA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Benefício 

Previdenciário – Procedimento Ordinário (Aposentadoria por Idade 

Trabalhador Rural) proposta por Antônio Rita de Moura em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a conceder 

e implantar em favor do autor o benefício previdenciário de aposentadoria 

rural por idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial 

(data do início do benefício - DIB) a data da interposição da presente ação. 

Em relação ao pleito antecipatório, entendo que o pedido resta prejudicado, 

ante a natureza alimentar da presente e da possibilidade do implemento da 

obrigação de fazer mediante simples petição, nos termos do artigo 1.012, 

§1º, II, do NCPC, razão pela qual INDEFIRO a pretensão. As prestações em 

atraso deverão ser pagas em uma única vez, acrescidas dos juros 

moratórios alhures mencionados, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1ª Região.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido 

na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento 

de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a 

interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 268777 Nr: 32409-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA, para prover a falha 

da petição de folhas 14 dos autos, em razão da mesma estar apócrifa, 

bem como, para apresentar o instrumento de mandato de procuração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 244145 Nr: 12100-43.2017.811.0055

 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: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA ASSIS DO NASCIMENTO, MARILSE ALICE 

CALOMEZORE, TATIANI DOS SANTOS DA SILVA CARDOSO, JOSEFA 

DEODATO COSTA SILVA, ROMARIA ALVES DE SOUZA, CACIELE 

AZEVEDO FONSECA, ERITON CARDOSO RAMOS, EDUARDO MATARAZO 

DA SILVA, LUIZ CARLOS DA LUZ, AROLDO DA COSTA VILANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Processo n.º 2100-43.2017 (Cód. 244145)

VISTOS, ETC.

Ante o teor das informações contidas na petição de fl. retro, determino a 

imediata intimação do Município através da sua Procuradora-Geral ou na 

pessoa do Prefeito Municipal, para que cesse qualquer ato que exceda os 

limites da liminar concedida, notadamente a noticiada demolição das 

benfeitorias existentes no local, sob pena de serem dotadas as medidas 

cíveis e criminais cabíveis.

Cumpra-se com urgência, a fim de evitar maiores prejuízos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 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.: 268861 Nr: 32575-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA, para no prazo de 15 

(quinze) dias regularizar sua representação processual nos Autos, 

conforme determina o art. 104 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129533 Nr: 8366-31.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8366-31.2010 (Cód.129533)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 115969 Nr: 6102-75.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6102-75.2009 (Cód. 115969)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 16 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.: 140267 Nr: 10819-62.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA ZANGRANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Benefício Previdenciário – 

Procedimento Ordinário (Aposentadoria por Idade Trabalhadora Rural) 

proposta por Marina da Silva Zangrandi em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar 

em favor da Autora o benefício previdenciário de aposentadoria rural por 

idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do 

início do benefício - DIB) a data da interposição da presente ação, e, por 

conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.Outrossim, a 

correção monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo 
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sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 138636 Nr: 9057-11.2011.811.0055

 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: JOSE CARREIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Benefício 

Previdenciário (Aposentadoria Rural Por Idade), Com Pedido De 

Antecipação de Tutela proposta por José Carreiro da Silva em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a 

conceder e implantar em favor do autor o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como 

termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da interposição da 

presente ação, e, por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da interposição 

da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido 

pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos 

honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo 

para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, 

nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 17 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139792 Nr: 10293-95.2011.811.0055

 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: DELIA BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária de 

concessão de Aposentadoria Rural por Idade c/c com pedido de tutela 

antecipada, proposta por Delia Benedito da Silva em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a conceder 

e implantar em favor da Autora o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como 

termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da interposição da 

presente ação e, por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da interposição 

da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido 

pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos 

honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo 

para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, 

nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 17 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142601 Nr: 2035-62.2012.811.0055

 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 PIRES MOURA

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade c/c pedido de assistência judiciária, proposta por Maria 

Pires Moura em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para 

condenar o requerido a conceder e implantar em favor da Autora o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a 

um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - 

DIB) a data da interposição da presente ação e, por conseguinte, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Outrossim, a correção monetária 

retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-ENo tocante aos honorários sucumbenciais, considerando 

a iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido na 

oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento 

de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a 

interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139203 Nr: 9658-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MARCONDES DE LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9658-17.2011 (Cód.139203)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131204 Nr: 898-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA CONCEIÇAO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 898-79.2011 (Cód.131204)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123546 Nr: 2578-36.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2578-36.2010 (Cód. 123546)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125371 Nr: 4328-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSA SEVERIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TProcesso n.º 4328-73.2010 (Cód. 125371)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

parcialmente procedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando o memorial apresentado pela exequente APENAS NO QUE 

ATINE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 
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em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 206043 Nr: 19619-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSA SEVERIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINEIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16339/O

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS e, 

por conseguinte, julgo extinto a obrigação pecuniária contida na sentença 

proferida nos autos principais, por inexistência de verbas atrasadas a 

serem executadas.Considerando que a sucumbência da embargada, 

incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de 

Processo Civil, de modo que a condeno ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico da embargante, que fixo no percentual de 10% 

do valor do proveito econômico, correspondente a R$4.688,45, em razão 

do zelo e trabalho despendido pelo profissional, suspensa a exigibilidade 

ante a gratuidade concedida, o mesmo se aplicando no que tange às 

custas e despesas.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de 

execução em apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166472 Nr: 5979-04.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5979-04.2014 (Cód. 166472)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que regularmente citada para opor 

embargos, a teor do que estabelecia o artigo 730 do Código de Processo 

Civil/1973, a executada interpôs no prazo legal, o qual fora julgado 

improcedente.

Destarte, com o trânsito em julgado, determino que o Sr. Gestor cumpra as 

disposições insertas no artigo 535, §3o, do Novo Código de Processo Civil, 

observando os memoriais apresentados pela exequente nestes autos.

Outrossim, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, observando-se a existência de procuração com os devidos 

poderes e intimando-se, pessoalmente, a parte autora.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte exequente, mediante dedução da quantia devida à esta, 

razão pela qual autorizo desde já tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte exequente 

em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 8 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 200993 Nr: 15502-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos, determinando o prosseguimento da 

execução em apenso em conformidade com a presente decisão, ou seja, 

nos moldes do cálculo apresentado pela embargada naquele feito. Por 

conseguinte, julgo extinto os presentes embargos, com resolução do 

mérito.Considerando a sucumbência do embargante, incide, no caso, o 

disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de 

modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico do embargado, que fixo no percentual de 10% do valor da 

causa, no caso o proveito econômico, correspondente a R$168,64, 

todavia, por irrisório, majoro para R$450,00, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional.Sem custas e despesas, ante a isenção 

legal.Traslade-se cópia desta para os autos da ação de execução em 

apenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as 

baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 8 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171420 Nr: 12926-74.2014.811.0055

 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: FLORENTINA FERNANDES GUIMARÃES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12926-74.2014 (Cód. 171420)

VISTOS, ETC.

Cumpra-se a decisão de fl. 97.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 213710 Nr: 5042-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA FERNANDES GUIMARÃES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5042-23.2016 (Cód. 213710)

VISTOS, ETC.

Cumpra-se a decisão outrora exarada.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135480 Nr: 5670-85.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVECIO CARLOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5670-85.2011 (Cód. 135480)

VISTOS, ETC.

Incialmente, torno sem efeito à certidão de fl. 155, eis que a parte autora é 

falecida, na sequência, intime-se o perito anteriormente nomeado para 

designar nova data para a realização da perícia judicial, sendo que a 

resposta dos quesitos e a perícia, propriamente dita, deverá ser realizada 

com base nos documentos aportados aos autos, ficando desde já 

autorizada a juntada de outros que a parte requerente julgar pertinentes e, 

acaso imbricado ao feito no prazo de 10 (dez) dias, vista a parte adversa.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo inserido na 

Meta 2/2018 do CNJ.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 116767 Nr: 6801-66.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVANIA MARCIA DE OLIVEIRA

 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:

 Processo n.º 6801-66.2009 (Cód. 116767)VISTOS, ETC.Em atenção ao 

pleito retro, vislumbro que merece acolhida, porquanto houve mudança do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava 

contrariamente à incidência de juros de mora após a homologação dos 

cálculos e o efetivo pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no 

artigo 100, §1º, da Constituição Federal.A matéria foi submetida ao regime 

próprio de repercussão geral, quando da apreciação de questão de ordem 

apresentada pela Ministra Ellen Gracie no Recurso Extraordinário n.º 

579.431-8/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese pelo C. STF: 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da 

realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.Desta feita, 

bem assim com o desiderato de alinhar o entendimento desta magistrada à 

decisão proferida pelo (...) , Tema 96, fixou a tese de que incidem os juros 

de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos 

e a da requisição ou do precatório. 2. Apelação da parte autora provida. 

(TRF 1ª R.; AC 0002700-48.2005.4.01.3802; Relª Juíza Fed. Conv. Luciana 

Pinheiro Costa; DJF1 14/07/2017)PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA NO 

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRA A DATA DO CÁLCULO E DA 

EXPEDIÇÃO DO OFICIO REQUISITÓRIO. CABIMENTO. RECURSO 

PROVIDO.São devidos juros moratórios no período compreendido entre a 

data da última atualização da conta e a data do precatório (data do 

protocolo do ofício requisitório). (TJMT, AI 157702/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)Desta 

feita, intime-se o executado da atualização retro e, após, conclusos.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142073 Nr: 1440-63.2012.811.0055

 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: FRANCELINA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1440-63.2012 (Cód. 142073)

 VISTOS, ETC.

Considerando que não obstante o direito de aposentadoria por invalidez 

formulado na peça exordial seja personalíssimo, os efeitos dele advindos 

não o são, razão pela qual acolho o pedido de habilitação das filhas da 

falecida, a saber, Magda Quirino de Souza, Michely Quirino de Souza e 

Rosemaire Quirino de Souza, tal como pleiteado na petição de fls. 96/110, 

eis que restou comprovada a condição de herdeiros, atendendo aos 

termos do artigo 688, II, do Novo Código de Processo Civil, na medida em 

que poderão perceber os valores não pagos em vida à extinta.

 Destarte, proceda-se com as retificações e anotações pertinentes.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 90, em sua integralidade.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105617 Nr: 4367-41.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 476/2008 (Cód. 105617)VISTOS, ETC.Considerando que não 

obstante o direito de aposentadoria rural por idade formulado na peça 

exordial seja personalíssimo, os efeitos dele advindos não o são, razão 

pela qual acolho parcialmente o pedido de habilitação formulado à fl. 192, 

para que se proceda apenas à habilitação do cônjuge da extinta, nos 

termos do artigo 112 da Lei nº. 8213/91.A respeito, colha-se:Art. 112. O 

valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus 

dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus 

sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou 

arrolamento.A respeito, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu 

que:PREVIDENCIÁRIO. (...) endentes habilitados à pensão por morte ou, 

não os havendo, aos seus sucessores, na forma da lei civil, 

independentemente de inventário ou arrolamento, ou seja, os herdeiros 

civis só serão habilitados se inexistirem dependentes previdenciários. 

Assim, basta ao proponente da habilitação, no caso concreto, o cônjuge 

supérstite, comprovar ser dependente do segurado falecido para que 

possa dar prosseguimento à demanda previdenciária como parte legítima. 

Precedentes do STJ e desta Corte." (AC 0002707-57.2012.4.01.3814 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 31/08/2016). No caso, foi apresentada 

certidão de óbito e certidão de que o autor falecido era casado com Maria 

Rita Simões Rodrigues. Assim, regularizado o polo passivo, tem-se como 

p r e j u d i c a d a  a  p r e l i m i n a r  d o  I N S S .  ( . . . ) ( T R F 1 ,  A C 

0024575-77.2008.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS 

DOS SANTOS, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 de 08/05/2017)Desta feita, defiro apenas a habilitação de 

Ramiro Ricardo da Silva, devendo a Secretaria proceder com as 

retificações e anotações pertinentes.No mais, intime-se a parte autora 

para se manifestar em prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.Às providências.Tangará da Serra/MT, 22 de março de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140360 Nr: 10918-32.2011.811.0055

 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: VALDENI APARECIDO CHILITI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 10918-32.2011 (Cód. 140360)

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que no recurso interposto às fls. 127/129, 

com o intuito de fomentar a transação, a parte Requerida, preliminarmente, 

condiciona a desistência do recurso ao aceite da forma proposta de 

atualização dos valores atrasados, com o qual a parte autora concordou, 

fl. 132.

Desta feita, tendo em vista que as partes chegaram a uma composição 

amigável no que atine a atualização monetária, bem assim considerando o 

princípio da autonomia da vontade, HOMOLOGO o acordo, nos termos 

ajustados entre os litigantes, para que surta os efeitos legais.

 Em consequência, declaro prejudicado o recurso de apelação da 

autarquia ré e, transitado em julgado, manifeste-se a parte autora em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114263 Nr: 4424-25.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SANTOS SILVA

 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:

 Processo n.º 4424-25.2009 (Cód. 114263)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, considerando que não houve discordância do executado, 

HOMOLOGO as planilhas exequendas, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil, obedecendo o Provimento nº. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

o qual determina que o cálculo de liquidação será atualizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

que fará incidir juros e correção até a data da expedição.

 Desde já, autorizo a expedição do(s) necessário(s) alvará(s) de 

levantamento.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163834 Nr: 1235-63.2014.811.0055

 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: VALDENORA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127383 Nr: 6288-64.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Certifico que, ante a juntada do cálculo de fls. 350/350-v, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo 

legal, de conformidade com a decisão de fl. 348.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 20586 Nr: 3969-07.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVA CALHAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - OAB:4231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte requerida para que requeira o que de direito, no prazo de 30 

(trinta) dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor 

de arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158277 Nr: 6879-21.2013.811.0055

 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: JOSE MERQUIDES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6879-21.2013 (Cód. 158277)

VISTOS, ETC.

Considerando que foi interposto recurso de apelação adesiva (artigo 

1.010, §2º, do NCPC) e, tendo em vista que recorrido 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, 19 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 234523 Nr: 353-96.2017.811.0055

 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: VIVALDINO FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 
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OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 353-96.22017 (Cód. 234523)

 VISTOS, ETC

Trata-se de pedido de habilitação de herdeiros, o qual noticia o falecimento 

deste.

Preliminarmente, em decorrência do óbito da parte postulante, devidamente 

comprovado por meio do documento de fl. 86, nos termos do artigo 313, I 

c.c artigo 689 ambos do Novo Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

curso processual.

Na sequência, determino que o requerido seja citado para se pronunciar 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme determina o artigo 690 do NCPC.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128656 Nr: 7549-64.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CHAVIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1026/2010 (Cód. 128656)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de folha retro, arquivem-se os autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 124791 Nr: 3778-78.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NAZARE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3778-78.2010 (Cód. 124791)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido as fls. 165/166, eis que se encontra em consonância 

com o artigo 85, §15, do NCPC .

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 162/163.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 117127 Nr: 7210-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE CATARINO CARNAVARRO SAPINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7210-42.2009 (Cód. 117127)

VISTOS, ETC.

Em atenção ao pedido de destaque dos honorários contratuais, fls. 

142/143, o artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 aduz que estes são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a parte 

exequente, razão pela qual determino seja implementado tal expediente.

No mais prossiga-se no cumprimento do decisório de fl. 135, 

destacando-se os honorários contratuais do montante a ser recebido pela 

autora e, após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 120841 Nr: 37-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO FERREIRA COELHO

 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:

 Processo nº 37-30.2010 (Cód. 120841)

VISTOS, ETC.

Intime-se o executado para informar se concordar com RMI informado pelo 

exequente à fl. 129, no prazo de 10 dias e, do contrário, deverá declinar o 

valor da renda mensal do período.

Após, intime-se o contador para proceder com a retificação do cálculo, 

conforme pleiteado na petição mencionada.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177878 Nr: 19990-38.2014.811.0055

 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: PEDRO BEZERRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Em consonância com o 

princípio da causalidade, condeno a requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico da parte requerida, o qual fixo, com 

fulcro no artigo 85, §3º, I, e §6º do NCPC, no percentual de 10% sobre o 

valor da causa, ou seja, R$ 2.050,86, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade 

em decorrência da gratuidade da justiça concedida a parte 

autora.Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerão suspensa sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 22 de 

março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128427 Nr: 7303-68.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA BASSANI DAVILA DA SILVA, VALMIR DA 

SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7303-68.2010 (Cód. 128427)

VISTOS, ETC.

Em atenção à pretensão retro e, analisando detidamente os autos, 

vislumbro o cumprimento de sentença proposto objetivou apenas o 

recebimento dos honorários sucumbenciais, que inclusive, já foram 

quitados.

Desta feita, acolho a pretensão retro, eis que, de fato, não há 

necessidade de habilitação de herdeiros, razão pela qual, revogo o 

desisum de fl. 126.

Outrossim, tendo em vista que fora informado o integral cumprimento da 

obrigação, aplica-se o disposto no dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, 

devendo o feito ser extinto com resolução de mérito, porquanto o devedor 

satisfiz a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179568 Nr: 21630-76.2014.811.0055

 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: SILSO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo e declaro extinta a presente ação, sem 

julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, V, §3º do Novo 

Código de Processo Civil.Considerando que o autor deu causa a extinção 

da demanda, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, e §6º do 

NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 

1.269,50, em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, 

ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida a parte autora.Condeno, ainda, o 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Desta feita, determino 

o imediato cancelamento do benefício implantado por força da presente 

demanda, porquanto REVOGO a liminar outrora concedida.Sem prejuízo, 

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.Decorrido o prazo recursal, 

proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 13 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106980 Nr: 5683-89.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA LUZ PESSOA, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 5683-89.2008 (Cód. 106980)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha exequenda, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas 

no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o 

Provimento nº. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, o qual determina 

que o cálculo de liquidação será atualizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, que fará incidir 

juros e correção até a data da expedição.

 Desde já, autorizo a expedição do(s) necessário(s) alvará(s) de 

levantamento.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125111 Nr: 4089-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALVES 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4089-69.2010 (Cód. 125111)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha exequenda, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas 

no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o 

Provimento nº. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, o qual determina 

que o cálculo de liquidação será atualizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, que fará incidir 

juros e correção até a data da expedição.

 Desde já, autorizo a expedição do(s) necessário(s) alvará(s) de 

levantamento.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132667 Nr: 2543-42.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOVINO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2543-42.2011 (Cód. 132667)

VISTOS, ETC.

Defiro o vindicado no petitório de fl. 209, devendo ser expedido o 

necessário para o seu atendimento, observando-se a existência de 

procuração com os devidos poderes e intimando-se, pessoalmente, a 

parte exequente.

Após o cumprimento da determinação supra, e tendo em vista que na 

petição mencionada foi informada a satisfação da obrigação, volvam-me 

conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 234090 Nr: 23063-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMOTO- AUTOMOVEIS E MOTOS DO 

AMAPÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gonçalves Santos - 

OAB:OAB/AP 421-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para, querendo, se manifestar 

acerca da petição de folhas 38/40 dos Autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 7178 Nr: 2401-92.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agropecuaria Santa Rosa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGIILO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para, querendo, se manifestar 

quanto aos embargos opostos, conforme preceitua o art. 1023, §2º do 

NCPC.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155167 Nr: 3785-65.2013.811.0055

 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 DE FATIMA MARTINS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, 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 sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156513 Nr: 5129-81.2013.811.0055

 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: ILDA BORGUETO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, 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 sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144266 Nr: 3866-48.2012.811.0055

 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: IBRAINA DE OLIVEIRA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, 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.
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Após, conclusos para sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137441 Nr: 7793-56.2011.811.0055

 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: MARIA SANTA PINHEIRO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, 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 sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139393 Nr: 9869-53.2011.811.0055

 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: JOSE COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, 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 sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146581 Nr: 6316-61.2012.811.0055

 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: ANGELINA PEREIRA DE MELO

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, 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 sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136996 Nr: 7299-94.2011.811.0055

 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: NAIR SCAFONI

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, 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 sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133369 Nr: 3308-13.2011.811.0055
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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 da Penha Morais Lobato

 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.

Analisando os autos, vislumbro que o requerido apresentou contestação 

de mérito.

A parte requerente, por sua vez, na impugnação apresentada, postulou 

pela convalidação das provas já produzidas nos autos.

Pois bem, de pronto convalido as provas produzidas no processo, na 

medida em que colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

além de restar hialino no acórdão acostado ao feito que apenas a 

sentença fora anulada e não os demais atos processuais praticados.

Demais disso, tal providência não configura cerceamento de defesa, haja 

vista que o destinatário da prova é o juiz, de modo que, nos termos do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, entendendo esta magistrada que 

os elementos já colhidos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Em decorrência, 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 sentença.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 6 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 141913 Nr: 1247-48.2012.811.0055

 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: LINDAURA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

por Idade Rural c/c Pedido de Assistência Judiciária proposta por Lindaura 

Pereira da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro 

no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da 

causa, ou seja, R$ 2.000,00, ficando suspensa sua exigibilidade em 

decorrência da gratuidade da justiça concedida a autora.Condeno, ainda, 

a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerá 

suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 06 de março de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142807 Nr: 2262-52.2012.811.0055

 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: CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária – 

Aposentadoria Especial – Pensão por Morte proposta por Claudinete 

Ferreira da Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 

para condenar o requerido a conceder e implantar em favor da autora o 

benefício de pensão por morte equivalente a um salário mínimo, tendo 

como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da interposição 

da ação e, por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da interposição 

da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido 

pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios 

serão aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os 

quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, 

e de cada vencimento, quanto às subsequentes (...) a e artigo 20, § 3º, do 

CPC.5. Apelação do INSS parcialmente conhecida, e, nesta extensão, 

provida nos termos do item 4. Remessa oficial não conhecida.(TRF 1ª 

Região - AC 2006.33.11.000436-5/BA, Rel. Desembargador Federal 

Francisco De Assis Betti, Segunda Turma,e-DJF1 p.105 de 02/04/2009)No 

que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição 

de recurso, proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, 

posto que a presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em vigência.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 261935 Nr: 26254-66.2017.811.0055

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, AUSTRUGESILO 

VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT, SIMONE REGINA CORREIA VIEIRA DOS 

SANTOS - OAB:20049/0-MT

 Ação Civil Pública

 n.º 26254-66.2017 (Cód. 261935)

VISTOS, ETC.

Analisando as manifestações preliminares apresentadas pelos 

demandados e, em que pese os argumentos lançados, vislumbro que não 

convenceram este Juízo, pelo menos na etapa em que o processo se 

encontra, quanto a inexistência do ventilado ato de improbidade, a ensejar 

a pronta rejeição da demanda, sobretudo pelo fato de que nesta fase 

preliminar vigora o princípio in dubio pro societate, de modo que a rejeição 

prematura da ação somente encontraria guarida se demonstrado, de 

forma extreme de dúvidas, a inexistência do ato de improbidade, a 

improcedência da ação ou a inadequação da via eleita, nos termos do 

artigo 17, §8º da LIA, o que não é o caso dos autos, não obstante as 

vigorosas defesas apresentadas pelos demandados.

Destarte, RECEBO a peça inaugural em seus integrais termos e, por 

conseguinte, determino que se proceda com a citação dos requeridos 

para apresentarem contestação, no prazo legal, sob pena de revelia (Lei 

n.º 8.429/92, art. 17, § 9º c/c art. 335 do NCPC).

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, dê-se vista ao Ministério Público 

e ao Município de Tangará da Serra/MT, nesta ordem, porquanto defiro o 

pedido de habilitação formulado à fl. 218, devendo ser efetuadas as 

anotações e retificações costumeiras.

 Ciência ao parquet.

 As providências.

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro 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.: 139555 Nr: 10045-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10045-32.2011 (Cód. 139555)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 127494 Nr: 6417-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MARINHO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6417-64.2010 (Cód.127494)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 140359 Nr: 10917-47.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10917-47.2011 (Cód.140359)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 175461 Nr: 17405-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17405-13.2014 (Cód. 175461)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:
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A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 106143 Nr: 4868-92.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4868-92.2008 (Cód.106143)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte exequente informou o integral cumprimento da 

obrigação.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 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.: 141433 Nr: 780-69.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID FARIAS DE LIMA

 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:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 193005 Nr: 9323-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES PROCOPIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150353 Nr: 10404-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 169551 Nr: 10512-06.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 183300 Nr: 1365-19.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SOUZA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134281 Nr: 4347-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ALVES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175785 Nr: 17761-08.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VIEIRA ANDRE

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133609 Nr: 3586-14.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132450 Nr: 2310-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR ANTONIO NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 127592 Nr: 6483-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105518 Nr: 4297-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAVI VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.
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Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105042 Nr: 3780-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 57333 Nr: 6810-33.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BORGES DA SILVA, MARIA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, ESPOLIO DE VANDERLI BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, CLÁDIS MARIA BENINCÁ - OAB:35405-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lurdes Barbosa 

Bastos - OAB:3833-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134272 Nr: 4334-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4334-46.2011 (Cód. 134272)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que operou o instituto da preclusão 

consumativa em relação a defesa apresentada às fls. 104/110, eis que o 

executado anuiu expressamente ao cálculo objeto de cumprimento de 

sentença, conforme se depreende à fl. 91-v, o qual fora oportunamente 

homologado por este juízo, de maneira que rejeito à exceção de 

pré-executividade interposta.

Por conseguinte, restituo os autos à secretaria para o regular 

processamento do feito.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 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.: 177598 Nr: 19662-11.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NONATO DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Judicial para 

Concessão de Benefício Previdenciário – Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição – Especial Eletricista c/c Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por Jose Nonato da Silva Costa em face do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social para condenar o requerido a conceder ao autor 

o benefício de Aposentadoria Especial, em valor equivalente a renda 

mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, a 

partir da data do requerimento administrativo (24/06/2014). Em sequência, 

confirmo a tutela provisória de urgência concedida, devendo ser 

descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a 

data da implantação da aposentadoria. Por conseguinte, nos termos do 

artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data do requerimento 

administrativo (24/06/2014), incidindo sobre o débito previdenciário a partir 

do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo 

regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o 

IPCA-E.No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez 

da sentença, deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da 

liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos do enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e 

despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo 

com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se 

com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente 

decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art.496, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

a u t o s  c o m  a s  b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e . 

Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140779 Nr: 81-78.2012.811.0055

 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: EUNICE CASTRO SOUZA 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade c/c assistência judiciária, proposta por Eunice Castro 

Souza da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e, 

na sequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro 

no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da 

causa, ou seja, R$ 2.000,00, ficando suspensa sua exigibilidade em 

decorrência da gratuidade da justiça concedida, o mesmo se aplicando em 

relação as custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado e, 

nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades 

de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 18 de 

abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145209 Nr: 4879-82.2012.811.0055

 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: ELZA BIZ

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de concessão de 

Pensão Previdenciária c/c pedido de antecipação de tutela, proposta por 

Elza Biz em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro 

no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da 

causa, ou seja, R$ 2.000,00, ficando suspensa sua exigibilidade em 

decorrência da gratuidade da justiça concedida, o mesmo se aplicando em 

relação as custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado e, 

nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades 

de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 18 de 

abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143582 Nr: 3126-90.2012.811.0055

 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: JOSEFA DIAS LOPES 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade c.c. pedido de Assistência Judiciária proposta por Josefa 

Dias Lopes da Silva em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 

e, na sequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro 

no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da 

causa, ou seja, R$ 200,00, ficando suspensa sua exigibilidade em 

decorrência da gratuidade da justiça concedida, o mesmo se aplicando em 

relação as custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado e, 

nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades 

de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 17 de 

abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126831 Nr: 5774-14.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCENEIDE GOMES GAMA

 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:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade com pedido de antecipação de tutela proposta por 

Juceneide Gomes Gama em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar em favor da 

autora o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, 

equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do 

benefício - DIB) a data da propositura da presente ação e, por 

conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.Outrossim, a 

correção monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo 

sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 18 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128323 Nr: 7213-60.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORENICE DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Aposentadoria por Idade Rural c.c 

pedido de Assistência Judiciária proposta por Norenice da Silva Carvalho 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Considerando a 

sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 

85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou 

seja, R$ 612,00, ficando suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida, o mesmo se aplicando em relação as 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 18 de abril 

de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105795 Nr: 4530-21.2008.811.0055

 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: SULENITA ZUCON RODRIGHERO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Aposentadoria por Invalidez proposta 

por Sulenita Zucon Rodrighero Caetano em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Considerando a sucumbência da autora, condeno-a ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual 
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fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre 

o valor da causa, ou seja, R$ 498,00, ficando suspensa sua exigibilidade 

em decorrência da gratuidade da justiça concedida, o mesmo se aplicando 

em relação as custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado 

e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades 

de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 18 de 

abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143141 Nr: 2639-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.428, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136911 Nr: 7202-94.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDLUCIA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131608 Nr: 1362-06.2011.811.0055

 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: ELZA MARIA DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128281 Nr: 7188-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA HOLANDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 120831 Nr: 20-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 119845 Nr: 9822-50.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 118946 Nr: 8892-32.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 113205 Nr: 3361-62.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARICE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 106199 Nr: 4931-20.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFF, RODOLFO DE FREITAS JUNIOR, ELIANE FABIAN 

FREITAS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105229 Nr: 4012-31.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA GOULART MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104512 Nr: 3351-52.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 29817 Nr: 3377-55.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA 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: FERNANDA VIVELA ZAGATTO 

- OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 21692 Nr: 919-36.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSL, MSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.
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Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001538-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO OAB - MT0014108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabio Martins Junqueira (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001538-55.2017.8.11.0055; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120)/[APOSENTADORIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: IMPETRANTE: MARIA ALVES DE SOUZA Parte Ré: IMPETRADO: 

FABIO MARTINS JUNQUEIRA Vistos, Maria Alves de Souza, devidamente 

qualificada, impetrou o presente mandado de Segurança contra Fábio 

Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, e Município de 

Tangará da Serra, com o argumento de violação de direito líquido e certo, 

na medida em que ao realizar pedido para concessão de aposentadoria 

por tempo de contribuição e conversão em pecúnia das licenças-prêmio 

não usufruídas, teve seu pedido sobrestado para usufruto compulsório de 

licenças-prêmio pendentes de gozo, contrariando os termos do artigo 102 

da Lei Complementar n.º 006/94. Pediu a concessão de medida liminar, 

inaudita altera pars, consistente na 1) suspensão do decreto municipal nº 

3 de 02 de janeiro de 2017; 2)suspensão da portaria nº 1.127/GP/2017 

que concedeu compulsoriamente as licenças-prêmio à impetrante; 3) 

manutenção da inatividade da impetrante. O pedido liminar foi postergado 

para solicitar informações junto à autoridade coatora acerca do ato 

vergastado. Devidamente notificada a autoridade coatora e a pessoa 

jurídica a ela vinculadas, prestaram as devidas informações, consignando 

que não praticou qualquer ato apto a obstar a concessão da 

aposentadoria da impetrante, uma vez que o permissivo do §2º do art. 102 

da LC 6/94 para conversão em pecúnia de licença-prêmio possui vigência 

a partir de 19 de março de 2015, enquanto as licenças-prêmio adquiridas 

pela impetrante são anteriores (2002, 2007 e 2012), motivo pelo qual 

afirma ser impossível retroagir os efeitos da nova legislação para 

conversão das licenças da impetrante em pecúnia. Por fim, o Ministério 

Público manifestou-se pela falta de interesse público primário de social 

relevância, deixando de apresentar manifestação quanto ao mérito do 

presente feito, É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de Mandado 

de Segurança impetrado por Maria Alves de Sousa em que pretende 

sucessivamente o reconhecimento do direito de se aposentar 

independentemente do gozo de licença prêmio pendente e o direito da 

conversão da licença prêmio em pecúnia. Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito 

líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente 

ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que 

seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o 

art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se que o principal objetivo do mandado de 

segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição 

do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os 

requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: “Quando a lei 

alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente 

com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no 

momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo 

comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é 

líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª 

ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei) 

Passadas tais considerações, passo a análise do mérito que se limita a 

análise quanto a duas pretensões sucessivas consistentes no direito de 

aposentar ainda que na pendência de gozo de licença premio e o direito a 

conversão em pecúnia da licença não gozada, condicionante a 

aposentadoria. Perscrutando os autos, patente o direito liquido e certo da 

impetrante, que aliás é evidenciado pelo documento apresentado no 

evento ids. 11661044 e 11661093 onde fica patente que a impetrante 

cumpriu os requisitos legais para a aposentadoria tendo a mesma sido 

obstada pela pendência de homologação pelo prefeito Municipal que 

condicionou tal direito ao gozo de licença prêmio para período posterior ao 

pedido de aposentadoria e ao preenchimento dos requisitos legais para 

tanto. Com efeito, inexiste qualquer condicionante na legislação 

previdenciária a concessão de aposentadoria ao exercício de férias ou 

licenças pendentes, assim, ainda que a autoridade coatora pudesse ter 

escalado o gozo da licença prêmio ao longo de toda a carreira do 

impetrante (período aquisitivo da aposentadoria) não pode vincular a 

aposentadoria ao cumprimento de licença, cujo o não exercício decorreu 

ou do interesse publico ou da desídia do administrador, uma vez que 

conforme consta nos autos (id. 11083496), a impetrante já havia solicitado 

o gozo de licença-prêmio no ano de 2015 no qual foi indeferida em razão 

de impossibilidade de substituição da servidora no período de 

afastamento. Quanto a impossibilidade de vincular a concessão de 

aposentadoria a fruição de licença prêmio, reputo conveniente mencionar 

o seguinte precedente, que reconheceu que até mesmo o gozo voluntário 

de licença prêmio não é óbice a concessão de aposentadoria. Senão 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PEDIDO DE APOSENTADORIA EM GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO. 

INDENIZAÇÃO DO PERÍODO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE NA 

ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO. Se o servidor não usufruiu o direito à 

licença prêmio, já incorporado ao seu patrimônio, antes da aposentadoria 

deve ser indenizado no valor correspondente a sua remuneração, sob 

pena de locupletamento indevido da Administração, que se utilizou de seu 

esforço de trabalho em período reservado para descanso (TJSC, Ap. Cív. 

nº 2002.005999-0, de Itapiranga, rel. Juíza Jônia Maria Schmitz, j. 

28.11.2003). (TJ-SC - AC: 73890 SC 2000.007389-0, Relator: Pedro 

Manoel Abreu, Data de Julgamento: 14/06/2005, Terceira Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. 2000.007389-0, da Capital.). 

Outrossim, no que se refere a alegada irretroatividade da nova redação do 

art. 102 da LC 6/94 para conversão em pecúnia de licença-prêmio antes 

de 19 de março de 2015, importante ressaltar que não há que se falar em 

retroatividade no pleito da autora e sim a aplicação da legislação vigente 

quando da realização do pedido administrativo, entendimento contrário 

implicaria na verdade na prorrogação de vigência de legislação revogada.. 

Ademais, em que pese a autoridade coatora suscite impossibilidade de 

conversão das licenças-prêmio não usufruídas, ao analisar o ato 

vergastado pela impetrante e os seus fundamentos, reputo que o 

indeferimento se deu sob o fundamento do decreto nº 03/2017 ter 

suspendido o pagamento em pecúnia da licença-prêmio à todos os 

servidores. Todavia, de análise do teor do §2º, do artigo 12 da LC nº 6/94 

que institui o regime jurídico único dos servidores públicos do município de 

Tangará da Serra/MT, com alteração pela LC 204/2015 e os termos do 

Decreto nº 3/2017, reputo que independente da motivação do ato, a 

autoridade coatora extrapolou os limites da discricionariedade ao obstar e 

negar de maneira indireta o pedido da impetrante sem qualquer 

fundamentação ao prolatar a negativa do pedido, por tratar-se de ato 

vinculado. Aliás, em análise da efetividade do decreto municipal frente a lei 

de regência, é evidente que cabe ao decreto municipal tão somente a 

regulamentação dos dispositivos da legislação e, não, como no caso em 

tela, a alteração de seu conteúdo tolhendo direito dos servidores 

municipais ao percebimento em pecúnia das licenças-prêmio não usufruída 

quando atinja o direito a aposentar-se, violando assim, o presente decreto, 

o teor do §2º do art. 12 da LC nº 6/94. Reconhecido o direito a 

aposentadoria da impetrante ainda que na pendência de gozo de licença 

prêmio, de rigor a concessão da segurança para fins de garantir a 

concessão da aposentadoria da impetrante com efeitos retroativos a data 

de seu requerimento, o que implica na desconstituição do gozo de licença 

prêmio que lhe foi indevidamente e inoportunamente impingido pelas 

autoridades coatora. Superada tais questões e reconhecido o direito da 

aposentadoria e a pendência de licença prêmio de rigor a análise da 

possibilidade de indenização do período não gozado. Quanto ao direito de 

indenização do período não gozado, verifico que este, nos termos da Lei 

Complementar nº 204/2015, passou a ter expressa previsão legal, na 

medida em que a nova redação do § 2º do artigo 102 da Lei Complementar 

6/1994, excepcionou a vedação de conversão em pecúnia, permitindo a 
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mesma para as hipóteses em que rescindido o contrato de trabalho não 

tenha sido usufruída, consignando que a indenização deve se dar por 

parcela única, com base na média das últimas 12 remunerações. 

Outrossim, cumpre consignar que ainda que inexistisse tal previsão legal, 

tal conversão/indenização se mostra necessária sob pena de se permitir 

um enriquecimento sem causa da Administração que não oportunizou o 

exercício do beneficio pelo servidor, o que por si só, justifica sua 

compensação, sob forma de pecúnia, nos casos em que tal direito não foi 

usufruído enquanto a impetrante encontrava-se em serviço. Assim, 

considerando-se que no momento em que a impetrante deveria ter tido sua 

aposentadoria homologada havia a pendência de gozo de licença prêmio 

adquiridos durante os períodos de 14/02/2002 a 13/02/2007 

(remanescente de 29 dias); de 14/02/2007 a 13/02/2012 e de 14/02/2012 a 

13/02/217, de rigor o reconhecimento do direito de ressarcimento de 6 

meses e 29 dias, que devem ser calculados com base na média das 

ultimas 12 remunerações da impetrante. Contudo, observo que de tais 

valores poderão ser deduzidos os valores pagos a titulo de “abono de 

permanência” visto que desconstituída a “permanência forçada” criada 

pela conduta ilegal da autoridade coatora e por consequência 

desconstituído por esta sentença. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança 

impetrada por Maria Alves de Souza reconhecendo o direito da impetrante 

a aposentadoria sem condicionamento ao gozo de qualquer licença, com 

efeito retroativo ao requerimento administrativo da mesma, desconstituindo 

o gozo forçado de licença-prêmio para o período em que a impetrante 

deveria estar usufruindo de sua aposentadoria e reconhecendo o direito a 

conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozado e ainda 

não indenizado pela Municipalidade de Tangará da Serra, consistente no 

pagamento de 6 meses e 29 dias de remuneração, calculados com base 

na média salarial das 12 últimas remunerações, atualizado monetariamente 

e acrescido de juros legais de mora a contar da citação, permitida a 

compensação com valores pagos a maior pela Municipalidade a titulo de 

abono de permanência, visto que tal permanência não fora desejada pela 

impetrante e foi desconstituída pela presente sentença. Oficie-se 

imediatamente a autoridade impetrada e a Assessoria Jurídica da 

Municipalidade de Tangará da Serra-MT, nos termos do artigo 13 da Lei 

12.016/2009. Art. 13º. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, 

por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à 

autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Isento de custas, na forma da Lei. 

Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

então arquivem-se os autos.P.R.I.C. Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 

2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000063-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO GEROLIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela 

Municipalidade reputando como omissa a sentença proferida quando do 

acolhimento de embargos de declaração determinando que a 

Municipalidade promovesse o promoção do enquadramento e progressão 

em classe do impetrante reputou prejudicada a impugnação anteriormente 

apresentada pela Municipalidade. Oportunizada a manifestação do 

impetrante este defendeu a regularidade da decisão. È o breve relatório. 

Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso, bem como a retificação de erros 

materiais, porventura existente na decisão em sentido amplo. Verifica-se, 

contudo que inexiste qualquer omissão no ato embargado, visto que a 

impugnação remete a ausência de enquadramento e o julgamento dos 

embargos de declaração foi expresso ao determinar o enquadramento 

para efetivação da progressão nos termos do v. acódão. Assim, não há 

que se falar em falta de liquidez da obrigação de fazer pela ausência de 

conduta anterior quanto tal conduta deve ser praticado pela autoridade 

coatoara e seu cumprimento foi expressamente determinado pelo Juízo, 

sob pena de se admitir que a autoridade coatora possa se abster de uma 

determinação judicial pelo simples fato de ter se omitido quanto a prática 

dos atos materiais necessários ao cumprimento da determinação. 

Contudo, não vislumbro má fé da autoridade coatoara e sim uma 

inadequada percepção da realidade e de suas obrigações legais, razão 

pela qual deixo, por ora, de fixar preceitos cominatórios ou determinar a 

apuração da conduta omissiva da mesma. Diante do exposto, Rejeito os 

embargos de declaração interpostos devendo a autoridade coatoara ser 

intimada para comprovar o cumprimento do julgado no prazo de 10 dias, 

sob pena da aplicação de medidas necessárias ao cumprimento da 

determinação judicial e apuração de eventual conduta desidiosa. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de abril de 2017 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001131-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE CRISTINA GRUBER NOGUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Numero do Processo: 1001131-49.2017.8.11.0055 Vistos, Janine Cristina 

Gruber Nogueira, com qualificação nos autos, interpõe o presente 

MANDADO DE SEGURANÇA em face da autoridade indigitada como 

coatora Sr FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, Prefeito Municipal de Tangará da 

Serra, com o argumento de violação de direito líquido e certo, na medida 

em que o impetrado não obedeceu o devido processo legal para a 

apuração de suposta infração administrativa imputada a impetrante. 

Argumenta em apertada síntese que a autoridade coatora não poderia ter 

recebido denúncia anônima, nem seria a competente para a apuração e 

consequente aplicação de penalidade a impetrante, consigna ainda 

ausência de fundamentação e desvio de finalidade na aplicação da pena, 

desproporcionalidade da pena e por fim, destaca a incompatibilidade da 

pena com a legislação vigente. Pediu-se a concessão de medida liminar, 

inaudita altera pars, consistente na suspensão da medida. 

Considerando-se a ausência de elementos aptos a justificar a medida 

antes das informações foi postergada a análise da liminar. No evento 

10492068 a impetrante apresentou cópia de notificação dando conta de 

que sua punição se iniciaria em 30 de outubro de 2017, pugnando pela 

apreciação da liminar antes das informações, sendo proferida decisão (id 

10510266) onde foi deferida a liminar. No evento 10570504 a 

Municipalidade por meio de seu órgão de representação judicial defendeu 

da regularidade do ato, tendo a representante do Ministério Público também 

defendido a legalidade do ato, no evento 11109929, apresentando parecer 

pela denegação da segurança. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se 

de Mandado de Segurança impetrado por Janine Cristina Gruber Nogueira 

contra ato do Prefeito Municipal de Tangará da Serra que sem a devida 

fundamentação e em procedimento irregular lhe aplicou pena de 

suspensão. O Mandado de Segurança é remédio constitucional para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição 

Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta de 1988 alçou o mandamus à 

condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência 

legal. Por sua vez, direito líquido e certo, segundo Hely Lopes Meirelles, “é 

o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 
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ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” (In “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’”, 20.ª ed., Malheiros, p. 34/35). 

Preliminarmente, cumpre consignar no que tange aos argumentos 

levantados pela impetrante quanto a não ocorrência da falta funcional, que 

se mostra inviável a discussão de fundo quanto a regularidade ou não da 

licença usufruída pela impetrante, visto que depende de ampla dilação 

probatória, o que se torna inviável a apreciação de tal parte da demanda 

por esta via processual. Superada tal questão processual, passo a 

análise do mérito, que se limitará à da legalidade do ato impugnado, ou 

seja, no que tange a falta formal de fundamental, vicio de iniciativa, 

descumprimento do prazo para conclusão do procedimento e vicio na 

dosimetria da pena. Inicialmente, no que tange a arguição de ausência de 

fundamentação, não vislumbro qualquer irregularidade formal no ato 

impugnado, visto que a decisão de fundamentou em pareceres que 

indicam a incompatibilidade da conduta da impetrante com a patologia que 

fundamentou seu pedido de licença. Ressalto novamente, que não se 

mostra viável a análise neste feito quanto ao mérito de tal imputação, visto 

que a análise quanto a veracidade ou não da patologia que fundamentou o 

pedido de licença, depende de ampla dilação probatória. Outrossim, para a 

análise das demais impugnações constantes da inicial de rigor a 

identificação da Legislação Municipal Aplicável, qual seja a alínea c do 

inciso II do art. 104 – da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, 

que é expressa ao indicar a competência do Prefeito para a abertura de 

sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e 

demais atos individuais de efeitos internos e a Lei Complementar 6/1994 

que disciplina o regime jurídico único dos Servidores Públicos do Município 

de Tangará da Serra-MT, senão vejamos o teor dos artigos relevantes 

para o julgamento do presente feito, atinentes. a Lei Complementar 6/1994: 

Art. 195 – Ao servidor público é proibido: I – ausentar-se do serviço 

durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; II – deixar 

de comparecer ao serviço sem causa justificada; III – deixar de prestar 

declarações em processo administrativo disciplinar, quando regularmente 

intimado; IV – retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, 

qualquer documento ou objeto da repartição; V – recusar fé a documento 

público; VI – opor resistência injustificada ao andamento de documento e 

processo ou execução de serviço; VII – promover manifestação de 

apreço ou desapreço no recinto da repartição, ou tornar-se solidário com 

ela; VIII – referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades 

públicas ou os atos do Poder Público, mediante manifestação escrita ou 

oral; IX – cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos 

previstos em lei, o desempenho de encargo que seja de sua competência 

ou de seu subordinado; X – compelir ou aliciar outro servidor no sentido de 

filiação a associação profissional ou sindical, ou a partido político; XI – 

manter sob chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o 

segundo grau; XII – valer-se o cargo para lograr proveito pessoal ou de 

outrem, em detrimento da dignidade da função pública; XIII – participar de 

gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou 

exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Município; XIV – 

atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, 

salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de 

parentes até segundo grau; XV – receber propina, comissão, presente ou 

vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; XVI – 

praticar usura, sob qualquer de suas formas no âmbito do serviço público 

ou fora dele; XVII – proceder de forma desidiosa; XVIII – cometer a outro 

servidor atribuições estranhas as do cargo que ocupa, exceto em 

situações de emergência ou transitória; XIX – utilizar pessoal ou recursos 

materiais da repartição em serviço ou atividades particulares; XX – 

exercer quaisquer atividade que sejam incompatíveis com o exercício do 

cargo ou função e com o horário de trabalho. Art. 196 – Será aplicada a 

pena de demissão por transgressão dos incisos XII e XX, referidos no 

artigo anterior. ... Art. 211 – A pena de advertência será aplicada por 

escrito, nos casos previstos no art. 195 e de inobservância ao dever 

funcional previsto em lei. Art. 212 – A pena de suspensão será aplicada 

em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação 

das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de 

demissão, não podendo exceder de 90(noventa) dias. § 1º - O servidor 

suspenso, durante o período da pena, perderá todas as vantagens e 

direitos decorrentes do exercício do cargo. § 2º - Quando houver 

conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser 

convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de 

vencimento ou de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer 

em serviço. § 3º - Será punido com suspensão de até 15(quinze) dias, o 

servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção 

médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da 

penalidade uma vez cumprida a determinação. ... Art. 222 – As 

penalidades disciplinares serão aplicadas: I – pelo Prefeito Municipal: a) em 

caso de demissão e cassação de disponibilidade ou aposentadoria; b) 

quando se tratar de destituição de cargo em comissão de não ocupante de 

cargo efetivo; II – pelo secretário a suspensão superior a 30(trinta) dias; III 

– pelo chefe imediato nos casos de advertência e suspensão de até 

30(trinta) dias. Art. 223 – A ação disciplinar prescreverá: I – em 05(cinco) 

anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 

disponibilidade ou aposentadoria e destituição de cargo em comissão; II – 

em 02(dois) anos, quanto à suspensão; III – em 180(cento e oitenta) dias, 

quanto à advertência. § 1º - o prazo de prescrição começa a correr da 

data em que o ilícito foi praticado ou do momento em que se tornou 

conhecido. § 2º - Os prazos de prescrição previsto na lei penal aplicam-se 

às infrações disciplinares capituladas também como crime. § 3º - A 

abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar 

interrompe a prescrição. § 4º - Interrompido o curso de prescrição, este 

recomeçará a correr, pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a 

interrupção. Art. 224 -Todo aquele que tiver ciência de irregularidade no 

serviço público é obrigado a comunicá-la à autoridade superior. Redação 

dada pela Lei Complementar n.º 137, de 27/04/2009. Parágrafo único - A 

autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade 

praticada por servidor é obrigada a adotar providências visando à sua 

imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. 

Redação dada pela Lei Complementar n.º 137, de 27/04/2009. Art. 225 - 

As denúncias fundadas sobre irregularidades e advindas dos 

administrados são objeto de apuração, desde que contenham a 

identificação e endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito. 

Redação dada pela Lei Complementar n.º 137, de 27/04/2009. ... Art. 232- 

É instaurada a sindicância: Redação dada pela Lei Complementar n.º 137, 

de 27/04/2009. I – investigativa, quando não houver indícios suficientes 

quanto à materialidade e à autoria dos fatos, não podendo levar o servidor 

à punição alguma, constituindo-se esta sindicância mera preliminar do 

processo administrativo disciplinar ordinário; Redação dada pela Lei 

Complementar n.º 137, de 27/04/2009. II – decisória, para apuração da 

materialidade e autoria de fato, punida com advertência ou suspensão por 

até 30 (trinta) dias, caso em que pode resultar na aplicação da sanção 

administrativa disciplinar; Redação dada pela Lei Complementar n.º 137, de 

27/04/2009. §1º - A sindicância investigativa é convertida em decisória, 

por ato fundamentado, garantido o direito da ampla defesa do sindicado, 

quando forem apuradas no seu decorrer a materialidade e a autoria do 

fato, punido como advertência ou suspensão nos termos do inciso II deste 

artigo. Redação dada pela Lei Complementar n.º 137, de 27/04/2009. §2º - 

A sindicância pode ser dispensada caso existam evidências e indícios 

fortes e suficientes para a formação do procedimento, ou que, ao menos 

em tese, haja falta ou irregularidade que enseje as sanções de demissão, 

cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em 

comissão ou de função de confiança, podendo assim ser instaurado de 

imediato o processo administrativo disciplinar ordinário, assegurado ao 

argüido o contraditório e a ampla defesa. Redação dada pela Lei 

Complementar n.º 137, de 27/04/2009. ... Art. 266 - A conclusão da 

sindicância ou o processo administrativo fora dos prazos previstos nesta 

Seção não implica nulidade dos procedimentos. Com efeito, da simples 

leitura de tais artigos se extrai a inexistência de qualquer, vicio na 

instauração do procedimento, nos termos § único artigo 224, sendo certo 

ainda que a análise do artigo 104 da Lei Orgânica do Munícipio de Tangará 

da Serra nos permite concluir que o artigo 222 da LC 6/94, não restringe a 

Competência da autoridade hierarquicamente superior (Prefeito), para 

aplicar penas mais leves, e sim limitar a competência das autoridades 

hierarquicamente inferiores, no que tange a aplicação de penas mais 

graves. Da mesma forma, a simples leitura dos dispositivos atinentes a 

prescrição no que tange às infrações administrativas (artigo 223 da LC 

6/94) e a própria redação do artigo 266 da mencionada Lei Complementar 

demonstra de forma clara que o decurso do prazo fixado para o 

procedimento não implica em preclusão ou nulidade do procedimento. Por 

fim, no que tange a aplicação de penalidade superior a prevista na 

legislação municipal, em que pese numa primeira análise este Juízo tenha 

reputado inaplicável a penalidade imposta pela autoridade coatora, após a 

análise dos argumentos apresentados pela autoridade coatora e Parecer 

do Ministério Público, verifico que de fato a pena imputada se encontra 
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entre àquelas admissíveis pela legislação, visto que de se mostra 

equivocada a interpretação de que a Legislação Municipal previu apenas a 

penalidade de advertência para infrações ao artigo 195, visto que há 

inclusive incisos que retratam condutas penalizadas expressamente com 

penas de demissão, qual seja incisos XII e XX, não se mostrando razoável 

a interpretação de que infrações, com primariedade, ao artigo 195 da Lei 

Complementar implicam apenas na penalidade de advertência. Outrossim, 

tendo a autoridade coatora apresentado minimamente fundamentação 

adequada para a aplicação da penalidade, inviável a análise quanto a 

adequação da pena, visto que implicaria em análise do mérito 

administrativo. Senão vejamos entendimento quanto aos limites do controle 

jurisdicional do procedimento administrativo disciplinar: MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR. ART. 5º, III, DA LEI 1.533/51. SEGURANÇA DENEGADA. A 

impetrante não alega qualquer vício formal do processo disciplinar, mas 

apenas questões de mérito, como a proporcionalidade da pena e a 

necessidade de prejuízo ao erário para a aplicação do ato demissório. 

Nesse caso, tem aplicação o disposto art. 5º, inciso III, da Lei 1533/51, 

segundo o qual não cabe mandado de segurança contra ato disciplinar, 

exceto se praticado por autoridade incompetente ou com inobservância de 

formalidade essencial. Impossibilidade de o Judiciário apreciar o mérito do 

ato administrativo disciplinar. Segurança denegada.(STJ - MS: 9506 DF 

2004/0007929-0, Relator: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 

12/05/2004, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 14.06.2004 p. 

157) Assim, inexistindo vicioso formais no procedimento administrativo e 

tendo a autoridade apresentada fundamentação minimamente adequada 

ao caso e não se mostrando viável a apreciação do mérito em si da 

dosimetria e apreciação de provas realizadas pela autoridade de rigor a 

denegação a segurança. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o 

presente writ e, via de conseqüência, DENEGO A ORDEM de Mandado de 

Segurança impetrado por Janine Cristina Gruber Nogueira, revogando a 

liminar anteriormente deferida e julgando extinto o processo, com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Isento de custas pela impetrante, na forma da Lei. Honorários 

advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF).Certificado o 

trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então 

arquivem-se os autos.P.R.I.C. Tangará da Serra, 2 de março de 2018 

Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000716-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1000716-32.2018.8.11.0055; 

Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA 

(120)/[SIMPLES]. Partes do processo: Parte Autora: IMPETRANTE: 

DONATO KLAFKE - EPP Parte Ré: IMPETRADO: ANTONIO JORGE Vistos., 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado ADENILSON SEVERINO 

MARTINS em face de ato supostamente ilegal praticado pelo GERENTE DA 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE TANGARÁ DA SERRA, Antônio Jorge. 

Sustenta a impetrante que a autoridade coatora indeferiu seu pedido de 

inclusão no Simples Nacional em, 08/04/2014, sob o argumento de omissão 

da existência de débito oriundo da Infração n.º 24.1.26 no valor de R$ 

490,13, o qual fora lançado indevidamente. Assevera que formalizou em 

05/05/2014 pedido de anulação do débito da Infração n.º 24.1.26, o qual 

ainda não foi julgado. Afirma o impetrante que o indeferimento de seu 

enquadramento no Simples Nacional em 2014 é ilegal, visto que cumpriu 

todos os requisitos da Lei Complementar 123/2006 quando da data do 

requerimento, notadamente a entrega das certidões negativas. Desse 

modo, pugna o impetrante pela declaração de nulidade da cobrança 

lançada na conta corrente do impetrante de débito oriundo da Infração n.º 

24.1.26 no valor de R$ 490,13, bem como do ato administrativo de 

indeferimento do enquadramento do impetrante no regime Simples Nacional 

no ano de 2014. Após várias emendas, este Juízo determinou que o 

impetrante apresentasse petição única com todas as emendas 

integralizadas (Id 12593906), sendo prontamente elaborada (Id 12596025). 

É o relato necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Adenilson Severino Martins em face de ato 

supostamente ilegal praticado pelo Gerente da Agência Fazendária de 

Tangará da Serra, Antônio Jorge. Isto posto, mister se faz salientar que a 

concessão do mandado de segurança submete-se ao requisito 

indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não 

amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 

5º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 12.016/2009. Nessa 

senda, cito os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em 

espeque (in: Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. 

São Paulo, 2008, pág 581): “Direito liquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência 

do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a 

fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão 

jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não configura empecilho para 

a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre 

matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é 

o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato 

que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, 

será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. De fato, como ação civil de rito especial, 

marcado pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito 

líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque não há 

espaço para a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência 

de um direito líquido e certo, são também pressupostos específicos do 

mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de 

poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos 

estarem presentes concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, 

elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos 

(Ibidem, pagina 581/582): “(...) a autoridade pública (titular do poder 

decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem 

praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do mando de 

segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) 

contrariar lei expressa, regulamento ou princípios constitucionais 

positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de 

competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em 

desconformidade com norma legal ou em conformidade com norma ilegal 

ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não 

se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O 

abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que 

a autoridade, no exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os 

limites de sua competência, alegando agir com fundamento nela, para 

configurar a hipótese.” “(...) lesão é o dano concretizado a um bem, 

comportandomandado de segurança repressivo. Ameaça de lesão, por 

sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, ensejando mandado 

de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e certeza do direito 

devem ser comprovadas, demonstrando-se o justo receio, os indícios 

razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.” Vê-se que o principal 

objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo. Desta 

forma, recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que 

demonstra quais são os requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis 

o a lição: “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo comprovado de plano. Se depender de comprovação 

posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado 

de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). 

(destaquei) No mesmo sentido, sustenta Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

“Hoje está pacífico o entendimento de que a liquidez e certeza referem-se 

aos fatos; estando estes devidamente provados, as dificuldades com 

relação à interpretação do direito serão resolvidas pelo juiz. Daí o conceito 

de direito líquido e certo como o direito comprovado de plano, ou seja, o 

direito comprovado juntamente com a petição inicial. No mandado de 

segurança inexiste a fase da instrução, de modo que, havendo dúvidas 

quanto a provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem 

julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a 

certeza e liquidez do direito.” (Direito Administrativo, Atlas, 10ª ed., 1999, 
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pág. 522). (grifo proposital)”. Assim, para a concessão da medida liminar 

em Mandado de Segurança devem concorrer os dois requisitos legais 

insertos no artigo 7º, III da Lei n.º 12.016/2009, que refletem na 

probabilidade do direito e no perigo de dano. Em que pese a relevância dos 

fundamentos explanados na peça exordial, é certo que, no presente caso, 

não constato o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida 

liminar, ao passo que não demonstrado o perigo de dano ou lesão 

irreparável que possivelmente sofreria o impetrante em caso de 

indeferimento da liminar, visto que o ato coator é datado do ano de 2014, o 

que afasta a urgência alegada, bem como paira dúvida acerca da 

tempestividade do presente remédio constitucional. Ademais é certo que 

sendo o enquadramento junto ao sistema simples sazonal é certo que a 

pendência quanto ao enquadramento no ano de 2014 não obstava 

eventual enquadramento nos anos subsquentes nem no corrente ano, 

inexistindo, assim ao menos do que consta nos autos qualquer prejuízo 

quanto a manutenção do ato indigitado que obstou a inclusão no simples 

no ano de 2014 até o julgamento da presente demanda. Portanto, em sede 

de juízo provisório, não vislumbro a existência do perigo de dano 

irreparável ao impetrante, razão pela qual INDEFIRO a medida liminar 

pleiteada. Além disso, reputo necessário, a requisição de informações 

mais detalhadas quanto os atos impugnados, sobretudo o procedimento 

que aguardaria apreciação administrativa há mais de 4 anos.. Assim, com 

fulcro no princípio da cooperação, determino que a autoridade coata, bem 

como seu órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

encaminhe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, cópia integral dos 

procedimentos administrativos para inclusão do impetrante no Simples 

Nacional no ano de 2014 (Processo 5034976/2014) e para anulação da 

Infração n.º 24.1.26, constando, inclusive, eventuais comprovantes de 

intimação do impetrante acerca dos atos praticados; bem como demais 

informações e documentos que reputarem necessárias. Decorrido o prazo 

para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. Feito isto, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. No mais, cumpra-se 

prioritariamente, como determina o § 4º do art. 7º da Lei nº 12.016/09. 

Intimem-se. Às providências. Tangará da Serra/MT, 09 de abril de 2018. 

Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000014-57.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINIRA DE OLIVEIRA CAMPOS (IMPETRANTE)

AGUIDA APARECIDA GOMES PEREIRA (IMPETRANTE)

DALILA CRISTIAN FERNANDES DA PAZ (IMPETRANTE)

ANNA CAROLINE ARMILIATO DA CUNHA (IMPETRANTE)

FATIMA MARIA DA SILVA JARA (IMPETRANTE)

DELSON VALERIO NEVES JUNIOR (IMPETRANTE)

KARINE VILA REAL NUNES NEVES (IMPETRANTE)

IGO MUNDIM MAGALHAES (IMPETRANTE)

LUCIA BERNADETE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

LAIDES GLOVACKI (IMPETRANTE)

MARIA DE FATIMA MORENO CAMARCO (IMPETRANTE)

LUIZ CARLOS DE ASSIS JUNIOR (IMPETRANTE)

ROGER CESAR DE LIMA MANZANO (IMPETRANTE)

MARIO JARA (IMPETRANTE)

ROSIMEIRE LUZIA DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

Vistos, Considerando-se que o cerne da suposta falta de liquidez ou ao 

menos a impossibilidade do executado realizar os cálculos aritméticos 

necessários a apuração do saldo devedor decorrem do próprio 

descumprimento deste em relação a obrigação de fazer decorrente deste 

mesmo titulo executivo judicial, inviável oa abertura de fase de liquidação 

pretendida pela Municipalidade.. Contudo, é certo que se mostra 

justificável a dilação de prazo para a implementação do enquadramento 

pendente, assim consigno o prazo de 60 dias para a autoridade coatora 

promvover o cumprimento da sentença no que tange a progressão já 

deferida, realizando todos os atos materiais, inclusive o enquadramento 

inicial dos iimpetrantes, devendo após apresentar planilhas atinentes aos 

valores que reputa devidos no presente feito, para cada servidor, em 

razão da implementação da progressão já determinada judicialmente.. 

Após, implementada a progressão e apresentada a planilha pela 

Municipalidade, colha-se a manifestação do exequente e então conclusos 

para deliberação. Tangará da Serra, 16 de abril de 2018 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000992-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI PINTO MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1000992-63.2018.8.11.0055; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120)/[LICENÇA PRÊMIO, Intimação / Notificação]. Partes do 

processo: Parte Autora: IMPETRANTE: MAGALI PINTO MACHADO Parte 

Ré: IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos., Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Magali Pinto Machado em desfavor de Fábio 

Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, em 

litisconsórcio com o Município de Tangará da Serra/MT, todos qualificados 

no encarte processual em epígrafe. Sustenta a impetrante ser servidora 

pública municipal, no cargo de técnica de enfermagem, lotada na 

Secretaria municipal de Saúde do município de Tangará da Serra. Alega, 

em síntese, que em 25/10/2017 requereu o deferimento de gozo de 

licença-prêmio para usufruto a partir do mês de maio de 2018. Ocorre que 

em 12/4/2018, o pedido foi indeferido em razão de não haver profissional 

apto a substituir a servidora no serviços prestados em sua lotação (id. 

12772601). Assim, em razão do alegado direito líquido e certo, requer 

provimento judicial liminar para determinar que o requerido defira, no prazo 

de 48 horas, o gozo de licença-prêmio a partir do mês de maio do corrente 

ano, nos termos do requerimento apresentado. Com a inicial vieram os 

documentos. É o relato necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de 

Mandado de Segurança impetrado por Kleber Gonçalves Madureira em 

face de ato supostamente ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de 

Tangará da Serra/MT, Fábio Martins Junqueira. Isto posto, mister se faz 

salientar que a concessão do mandado de segurança submete-se ao 

requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo 

não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos 

do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 

12.016/2009. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos 

sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, 

Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): Direito liquido e certo – é 

aquele que se prova, documentalmente, logo na petição inicial. Uma 

pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a terminologia está ligada à 

prova pré-constituída, a fatos documentalmente provados na exordial. Não 

importa se a questão jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não 

configura empecilho para a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: 

‘Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de 

segurança’). O que se exige é o fato de apresentar-se claro e induvidoso, 

pois o direito é certo se o fato que lhe corresponder também o for. Mas, se 

os fatos forem controversos, será descabido o writ, pois inexistirá a 

convicção de sua extrema plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, 

suposições infundadas, argumentos que dependem de comprovação, não 

dão suporte ao mandado de segurança. De fato, como ação civil de rito 

especial, marcado pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de 

um direito líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque 

não há espaço para a fase de produção probatória nesse rito. Além da 

exigência de um direito líquido e certo, são também pressupostos 

específicos do mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade 

ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos 

pressupostos estarem presentes concomitantemente. Sobre os aludidos 
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assuntos, elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista Uadi 

Lammêgo Bulos (Ibidem, pagina 581/582): (...) a autoridade pública (titular 

do poder decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), 

podem praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do 

mando de segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua 

consecução; (ii) contrariar lei expressa, regulamento ou princípios 

constitucionais positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em 

desvios de competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) 

manter-se em desconformidade com norma legal ou em conformidade com 

norma ilegal ou inconstitucional. Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o 

ato que não se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do 

ordenamento. O abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de 

ilegalidade. Basta que a autoridade, no exercício de suas atribuições, 

transcenda ou distorça os limites de sua competência, alegando agir com 

fundamento nela, para configurar a hipótese. (...) lesão é o dano 

concretizado a um bem, comportandomandado de segurança repressivo. 

Ameaça de lesão, por sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, 

ensejando mandado de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e 

certeza do direito devem ser comprovadas, demonstrando-se o justo 

receio, os indícios razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado. Vê-se 

que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido 

e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes 

Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para a certeza e liquidez 

do direito. Eis o a lição: Quando a lei alude a direito líquido e certo, está 

exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo comprovado de plano. Se depender de comprovação 

posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. (In, “Mandado 

de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). 

(destaquei) No mesmo sentido, sustenta Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

Hoje está pacífico o entendimento de que a liquidez e certeza referem-se 

aos fatos; estando estes devidamente provados, as dificuldades com 

relação à interpretação do direito serão resolvidas pelo juiz. Daí o conceito 

de direito líquido e certo como o direito comprovado de plano, ou seja, o 

direito comprovado juntamente com a petição inicial. No mandado de 

segurança inexiste a fase da instrução, de modo que, havendo dúvidas 

quanto a provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem 

julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a 

certeza e liquidez do direito.” (Direito Administrativo, Atlas, 10ª ed., 1999, 

pág. 522). (grifo proposital). Assim, para a concessão da medida liminar 

em Mandado de Segurança devem concorrer os dois requisitos legais 

insertos no artigo 7º, III da Lei n.º 12.016/2009, que refletem na 

probabilidade do direito e no perigo de dano. Em que pese a relevância dos 

fundamentos explanados na peça exordial, é certo que, no presente caso, 

não constato o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida 

liminar, ao passo que não demonstrado cabalmente a probabilidade do 

direito alegado, uma vez que a concessão de licença-prêmio está 

vinculada ao interesse da administração pública, sendo o ato submetido à 

discricionariedade do administrador no juízo da conveniência e 

oportunidade de concessão do benefício. Assim é o entendimento 

jurisprudencial, veja-se: ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA 

PÓS-DOUTORADO NO EXTERIOR. LICENÇA-PRÊMIO. LICENÇA PARA 

INTERESSE PARTICULAR. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE SALÁRIOS 

POSTERIORES AO TÉRMINO DA LICENÇA-PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. I - 

Encontra-se sujeita a inteira discricionariedade da Administração a 

concessão de licença para capacitação, prêmio e interesse particular. II - 

Indeferidos os pedidos de licença, não há que se falar em pagamento de 

vencimentos relativos ao período que a autora encontrava-se no exterior e 

não estava a serviço da Universidade ré. II - Apelação não provida."A 

Turma, por unanimidade, negou provimento à Apelação." (ACORDAO 

00142516819994013500, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM 

MEGUERIAN, TRF1 - SEGUNDA TURMA, DJ DATA:17/04/2006 PAGINA:42.) 

grifei. Com efeito, em relação ao ato da autoridade coatora que indeferiu o 

usufruto, não é possível aferir, de forma perfunctória, que tal ato foi de 

fato abusivo como alegado pela impetrante, pois o caso enquadra-se ao 

cumprimento de Lei Municipal (LC n. 006/1994), no qual houve 

fundamentação e, razoável ou não, não demonstra ilegalidade neste 

momento preliminar, não se excluindo, por óbvio, a análise exauriente do 

feito quando da prolação de sentença. Portanto, em sede de juízo 

provisório, não vislumbro a existência da probabilidade do direito apta a 

embasar o decisum antecipatório do mérito, razão pela qual INDEFIRO a 

medida liminar pleiteada. Sem prejuízo, notifique-se a autoridade impetrada 

para prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 dias. 

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. Feito 

isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Às 

providências. Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000064-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VILANOVA (IMPETRANTE)

ANTONIO ARRUDA PEREIRA (IMPETRANTE)

ANTONIO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO (IMPETRANTE)

LEIVALDI FERREIRA SOARES (IMPETRANTE)

VICENTE DE PAULO SILVA (IMPETRANTE)

CELIO NUNES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

DELVINO MARTINS DE SOUZA (IMPETRANTE)

ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

ERONILDO ASSUNCAO (IMPETRANTE)

GILMAR ALVES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

ISRAEL RIBEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

AGNALDO EUGENIO GALDINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

Vistos, Expeça-se alvará para o levantamento dos RPVs já recolhidos. 

Reitere-se o oficio à Municipalidade devendo ser identificada e intimada 

pessoalmente o responsável pelo descumprimento do oficio anterior, 

consignando o prazo de 5 dias para apresentação das informações 

solicitadas, sob pena de instauração de procedimento para apuração da 

conduta da autoridade desidiosa; Sem prejuízo, oportunize-se ao patrono 

do impetrante a apresentação dos holerites que demonstrem o 

descumprimento do julgado e então conclusos para fixação de novo 

preceito cominatório. Certificado o decurso do prazo para cumprimento do 

oficio, encaminhe-se cópia ao Ministério Público e a Autoridade Policial 

para as providências necessárias para a apuração da conduta. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de abril de 2018 Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500004-07.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT0013393A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Departamento de Fiscalização (IMPETRADO)

Secretário de Fazenda do Município de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Chefe do Departamento de Tributação do Município de Tangará da Serra 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

 

Vistos, Certifique-se a integral digitalização do acórdão e da certidão de 

transito em julgado, bem como de todos os atos processuais elaborados 

fisicamente em grau recursal. Atente-se o Cartório quanto a necessidade 

de digitalização dos atos na ordem lógica/cronológica em que foram 

praticados. Após, intimem-se as partes do retorno dos autos e então não 

sendo apresentados novos requerimentos, proceda-se o arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Tangará da Serra, 5 de abril de 2017 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 264519 Nr: 28096-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ARAUJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CRISTINA BORGES MATTEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE BOTTCHER 

PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para no prazo de 05 (cinco) 

dias promover o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no 

valor de R$ 372,00 ( trezentos e setenta e dois reais) e a Taxa Judiciária 

no valor de R$ 130,13 ( cento e trinta e reais e treze centavos), podendo 

as guias serem retiradas em qualquer posto do Funajuris ou no site 

www.tjmt.jus.br, juntando-as aos autos devidamente recolhidas, bem 

como efetuar o pagamento do DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado 

no valor de R$ 110,19 ( cento e dez reais e dezenove centavos), 

depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF 238 698 799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162621 Nr: 14132-60.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO EMILLIANO HAOACH VALERIO -ME, RICARDO 

EMILIANO HAOACH VALÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119859

 Intimação do advogado da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) 

dias promover o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no 

valor de R$ 372,00 ( trezentos e setenta e dois reais) e a Taxa Judiciária 

no valor de R$ 138,67 ( cento e trinta e oito reais e sessenta e sete 

centavos), podendo as guias serem retiradas em qualquer posto do 

Funajuris ou no site www.tjmt.jus.br, juntando-as aos autos devidamente 

recolhidas, bem como efetuar o pagamento do DISTRIBUIDOR/CONTADOR 

não oficializado no valor de R$ 110,19 ( cento e dez reais e dezenove 

centavos), depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 238 698 799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Bem como em 

cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será 

emitida certidão de débito consistente ao valor das custas cobradas e 

taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223988 Nr: 13344-41.2016.811.0055

 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: DEUZA APARECIDA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DOS SANTOS SILVA, SERGIO 

PAULO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Intimação do advogado da parte requerida para no prazo de 05 (cinco) 

dias promover o pagamento das custas processuais ao FUNAJURIS no 

valor de R$ 458,60 ( quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos) e a Taxa Judiciária no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais), 

podendo as guias serem retiradas em qualquer posto do Funajuris ou no 

site www.tjmt.jus.br, juntando-as aos autos devidamente recolhidas, bem 

como efetuar o pagamento do DISTRIBUIDOR/CONTADOR não oficializado 

no valor de R$ 100,45 ( cem reais e quarenta e cinco centavos), 

depositando na c/c 104126-6, Ag. 1321-8, Banco do Brasil S/A, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF 238 698 799-04, comprovando o 

pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209820 Nr: 1969-43.2016.811.0055

 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: SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE LENIR FERREIRA - 

OAB:OAB/RS 58.332, MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - 

OAB:23339/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

NOS AUTOS ACERCADO LAUDO PERICIAL JUNTADOS AUTOS AS 

FLS..108/127, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257293 Nr: 22523-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILDA FARIAS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Teixeira 

Alves - OAB:24126/O, LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES - OAB:23380 MT/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE REQUERIDA ACOSTADA 

AS FLS.32-43, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272076 Nr: 2767-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LANZ - OAB:16425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - 

OAB:15322/O

 Ante o exposto, atento ao preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada, para determinar que a embargada proceda o 

levantamento de restrições existentes junto aos órgãos de proteção ao 

crédito relacionadas ao instrumento de confissão de dívida objeto da 

execução n.º 26116-02.2017.811.0055, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se esse preceito 

cominatório a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Outrossim, 

oportunize-se manifestação do embargante quanto a impugnação e 

documentos apresentados às fls. 43/67, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Consigno que, na oportunidade, poderá especificar e justificar as prova 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 322 de 810



que pretende produzir e indicar os pontos controvertidos da 

demanda.Posteriormente, intime-se o embargado para que especifique e 

justifique as provas que pretende produzir e indique os pontos 

controvertidos da demanda, no prazo legal.Cumpra-se.Cumpridos todos os 

atos ordinatórios, encaminhe os autos conclusos para análise de eventual 

saneamento ou julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272076 Nr: 2767-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LANZ - OAB:16425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - 

OAB:15322/O

 Ante o exposto, atento ao preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada, para determinar que a embargada proceda o 

levantamento de restrições existentes junto aos órgãos de proteção ao 

crédito relacionadas ao instrumento de confissão de dívida objeto da 

execução n.º 26116-02.2017.811.0055, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-se esse preceito 

cominatório a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Outrossim, 

oportunize-se manifestação do embargante quanto a impugnação e 

documentos apresentados às fls. 43/67, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Consigno que, na oportunidade, poderá especificar e justificar as prova 

que pretende produzir e indicar os pontos controvertidos da 

demanda.Posteriormente, intime-se o embargado para que especifique e 

justifique as provas que pretende produzir e indique os pontos 

controvertidos da demanda, no prazo legal.Cumpra-se.Cumpridos todos os 

atos ordinatórios, encaminhe os autos conclusos para análise de eventual 

saneamento ou julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 5948 Nr: 149-58.1994.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, IRINEU CODATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDAO ABAIXO TRANSCRITO: Certifico que 

manuseando os autos constatei que ate a presente data, a parte 

executada apesar de devidamente intimada na pessoa do seu advogado 

para pagar a divida custas e despesas processuais, via DJE edição 

10189, que publicou em 31/01/2018, não manifestou nos autos e nem 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 222099 Nr: 11774-20.2016.811.0055

 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: Vanda Marcelo Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO TEIXEIRA BELAI, RONAN MARCELO 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 

OAB:5475, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5.475, 

RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 Intimação do executado Emilio Texeira Belai, da expedição de alvará 

eletrônico de n. 396064-1/2018, acostado as folhas 124.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251483 Nr: 17892-75.2017.811.0055

 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: CÉLIO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA CARDIF DO BRASIL VIDA E 

PREVIDENCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123.514/SP

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM QUANTO A RESPOSTA 

DO OFICIO EXPEDIDO PARA A EMPRESA ICATU SEGUROS ACOSTADO 

AS FLS. 75/85. Bem como para que especifiquem provas e identifiquem 

pontos controvertidos.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado do 

feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137918 Nr: 8296-77.2011.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREYMUND TRIBESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO MARCOS BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - 

OAB:9.654 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8058 Nr: 507-47.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURY BORGES 

DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA ATUAL INVENTARIANTE DO ESPOLIO 

DO EXECUTADO SENHORA MARIA APARECIDA DE OLVEIRA , NA 

PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA MANIFESTAR NOS AUTOS ACERCA 

DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS FLS. 1100/1101, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58608 Nr: 264-25.2007.811.0055

 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: ALZIRA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT, WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:14150-0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE IMPETRADA 

ACOSTADA AS FLS. 472/473, NO PRAZO LEGAL

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263218 Nr: 27133-73.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

27133-73.2017.811.0055 ESPÉCIE: Procedimento OrdinárioPARTE 

AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA PARTE RÉ: ANGELA 

MARIA DA SILVA CITANDO Requerido(a): Angela Maria da Silva, 

brasileira, solteira, auxiliar administratia, RG 910.448 SSP/MT e CPF 

570.763.671-49. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/10/2017 VALOR 

DA CAUSA: R$ 32.673,78 FINALIDADE: CITAÇÃO da Requerida, acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: LOTEAMENTO PARQUE TARUMÃ 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 11.154.849/00001-36, 

Insc r i ção  Es tadua l  13 .390 .238 -2 ,  ende reço  e le t rôn i co : 

atendimento1@tarumatga.com.br, Av. Nilo Torres, 651-W, Parque Leblon, 

Tangará da Serra/MT, representada por seu sócio administrador Jakson 

Lorenzetti, propõe AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS em face de ANGELA 

MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, RG N° 

910.448 SSP/MT, CPF 570.763.671-49, aduzindo a parte requerente é 

promitente vendedora de um imóvel identificado como Lote 01, Quadra 07, 

Rua 26, o qual possui as seguintes descrições: frente de 12,53 metros 

para rua 26, fundos de 12,50 metros para o lote n. 03, lado direito de 24,00 

metros para a Rua 190, e lado esquerdo de 23,10 metros para o lote 02, 

totalizando uma área de 294,31m² junto ao Loteamento Parque Tarumã, em 

Tangará da Serra – MT. Em 01/03/2011 a requerente firmou um contrato de 

compra e venda do referido lote com a requerida. Devido a inadimplência 

da ré, as partes realizaram um aditivo em 21/01/2013. Permanecendo 

inadimplente, as partes realizaram um distrato em 17/07/2014. Na mesma 

data, em 17/07/2014 a requerente firmou novamente um Contrato de 

Venda e Compra, A Prestação, de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de 

Alienação Fiduciária com a requerida Sra. Angela Maria da Silva. O valor 

do imóvel desta vez foi fixado em R$ 87.571,78 (oitenta e sete mil, 

quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos), o qual foi 

negociado da seguinte forma: uma entrada no valor de R$ 12.353,86, 

sendo R$ 9.953,86 para o dia 20/08/2014 e R$ 2.400,00 em 04 (quatro) 

parcelas de R$ 600,00 com vencimentos em 18/07/2014, 15/08/2014, 

15/09/2014 e 15/10/2014, a título de arras, e mais 96 (noventa e seis) 

parcelas de R$ 783,52, com vencimento da primeira em 15/11/2014 e as 

demais nos meses subsequentes. A requerida efetuou o pagamento da 

entrada, bem como, as parcelas até 15/11/2015 e deixou de pagar as 

parcelas a partir de 15/12/2015, estando inadimplente até a presente data, 

foram feitos diversos contatos, via telefone, pessoalmente em sua 

residência e inclusive via Notificação Extrajudicial, mas a parte autora não 

obteve êxito em receber seu crédito. Requer determinar a citação da 

Requerida, não havendo composição na audiência designada, deverá a 

requerida no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena 

de revelia, no MÉRITO, que seja JULGADA PROCEDENTE a presente Ação 

e seja declarado a rescisão do Contrato de Venda e Compra, A Prestação 

de Bem Imóvel do Loteamento Parque Tarumã, conforme contrato 

entabulado entre as partes; Que seja declarada a ilegalidade da posse da 

parte Requerida frente à inadimplência do contrato; Que seja deferido em 

favor da parte Requerente a Reintegração na Posse do Imóvel esbulhado, 

ante a inadimplência ocorrida, nos termos do artigo 475 do Código Civil; 

Seja a parte requerida condenada ao pagamento de indenização referente 

a fruição do imóvel, que corresponde até setembro deste ano ao valor de 

R$ 21.641,03 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e três 

centavos), bem como, aqueles subsequentes que vencerem, seja a parte 

requerida condenada ao pagamento do IPTU, custas processuais e 

honorários advocatícios. PROTESTA por todos os meios de prova em 

direito admitidos. Valor da causa R$ 32.673,78 (trinta e dois mil, seiscentos 

e setenta e três reais e setenta e oito centavos). DESPACHO: Vistos, 

Considerando-se o esgotamento das diligências para tentativa de 

localização da(s) requerida(s), nos termos do §3º do art. 256 do CPC, 

DEFIRO a citação por edital de ANGELA MARIA DA SILVA pelo prazo de 

20 (vinte) dias, devendo a parte autora providenciar o necessário. Tendo 

em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe). Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da 

citação e de apresentação da resposta ou pagamento sem providência 

pelas demandadas, fica desde logo nomeado curador daquela a 

Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, para apresentação das 

defesas. Às providências. Tangará da Serra - MT, 18 de abril de 2018. 

Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento 

n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121759 Nr: 829-81.2010.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSE HENRIQUE 

ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCOS 

ANTONIO DE MELLO - OAB:11.295, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO A COPIA DA ATA DA AUDIENCIA REALIZADA NOS AUTOS 

CODIGO 185709, ONDE FOI ACORDADA A SUSPENSÃO DO FEITO ATE O 

CUMPRIMENTO DA TRANSÇÃO BEM COMO QUE VENCEU O PRAZO DO 

CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO E JÁ FOI INFORMADO NO REFERIDO 

AUTOS QUE FOI CUMPRIDO O ACORDO, BEM COMO REQUERER O QUE 

DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192992 Nr: 9307-05.2015.811.0055

 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: ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO A COPIA DA ATA DA AUDIENCIA REALIZADA NOS AUTOS 

CODIGO 185709, ONDE FOI ACORDADA A SUSPENSÃO DO FEITO ATE O 

CUMPRIMENTO DA TRANSÇÃO BEM COMO QUE VENCEU O PRAZO DO 

CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO E JÁ FOI INFORMADO NO REFERIDO 

AUTOS QUE FOI CUMPRIDO O ACORDO, BEM COMO REQUERER O QUE 

DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185199 Nr: 2830-63.2015.811.0055

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO A COPIA DA ATA DA AUDIENCIA REALIZADA NOS AUTOS 

CODIGO 185709, ONDE FOI ACORDADA A SUSPENSÃO DO FEITO ATE O 

CUMPRIMENTO DA TRANSÇÃO BEM COMO QUE VENCEU O PRAZO DO 

CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO E JÁ FOI INFORMADO NO REFERIDO 

AUTOS QUE FOI CUMPRIDO O ACORDO, BEM COMO REQUERER O QUE 

DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123464 Nr: 2487-43.2010.811.0055

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONOR OGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCOS 

ANTONIO DE MELLO - OAB:11.295

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO A COPIA DA ATA DA AUDIENCIA REALIZADA NOS AUTOS 

CODIGO 185709, ONDE FOI ACORDADA A SUSPENSÃO DO FEITO ATE O 

CUMPRIMENTO DA TRANSÇÃO BEM COMO QUE VENCEU O PRAZO DO 

CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO E JÁ FOI INFORMADO NO REFERIDO 

AUTOS QUE FOI CUMPRIDO O ACORDO, BEM COMO REQUERER O QUE 

DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124387 Nr: 3386-41.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONOR OGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE MELLO 

- OAB:11.295

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO A COPIA DA ATA DA AUDIENCIA REALIZADA NOS AUTOS 

CODIGO 185709, ONDE FOI ACORDADA A SUSPENSÃO DO FEITO ATE O 

CUMPRIMENTO DA TRANSÇÃO BEM COMO QUE VENCEU O PRAZO DO 

CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO E JÁ FOI INFORMADO NO REFERIDO 

AUTOS QUE FOI CUMPRIDO O ACORDO, BEM COMO REQUERER O QUE 

DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184479 Nr: 2339-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE PARA MANIFESTAR QUANTO A 

COPIA DA ATA DA AUDIENCIA REALIZADA NOS AUTOS CODIGO 185709, 

ONDE FOI ACORDADA A SUSPENSÃO DO FEITO ATE O CUMPRIMENTO 

DA TRANSÇÃO BEM COMO QUE VENCEU O PRAZO DO CUMPRIMENTO 

DA TRANSAÇÃO E JÁ FOI INFORMADO NO REFERIDO AUTOS QUE FOI 

CUMPRIDO O ACORDO, BEM COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184533 Nr: 2359-47.2015.811.0055

 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: ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSE HENRIQUE 

ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO A COPIA DA ATA DA AUDIENCIA REALIZADA NOS AUTOS 

CODIGO 185709, ONDE FOI ACORDADA A SUSPENSÃO DO FEITO ATE O 

CUMPRIMENTO DA TRANSÇÃO BEM COMO QUE VENCEU O PRAZO DO 

CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO E JÁ FOI INFORMADO NO REFERIDO 

AUTOS QUE FOI CUMPRIDO O ACORDO, BEM COMO REQUERER O QUE 

DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247659 Nr: 14863-17.2017.811.0055

 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): ADELSON CARLOS DA COSTA GUSMÃO

 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:

 Vistos.,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13363 Nr: 2377-93.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL 

JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor para apresentar a planilha atualizada do débito, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266323 Nr: 29381-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA COSTA, JOSÉ 

PASTOR DA SILVA ALVES, RAFAEL MENDES DE OLIVEIRA, KAROLAYNI 

CRISTINA LEMES, ADRENILTON ALVES CESARIO, NAILTON ALVES 

CESARIO, JOSÉ VITOR MARQUES DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, FABIO GOMES PEREIRA - OAB:OAB/MT 21073, HEBER 

MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT, JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 À luz de todo o exposto, RECEBO A DENÚNCIA apresentada e, nos 

termos da Lei n. 11.343/06, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 20/04/2018 às 13:00 horas, ocasião em que serão inquiridas as 
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testemunhas de acusação, de defesa e, sucessivamente, realizado o 

interrogatório dos réus.

 Citem-se e intimem-se os acusados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250303 Nr: 16880-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNATHAN FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 Autos nº 16880-26.2017.811.0055 – 250303

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Jhonnathan Ferreira 

Costa, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26/06/2018, às 13h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Destaco que o gestor judiciário deverá examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a realização da audiência foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do Art. 338 da CNGC.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra - MT, 06 de Abril de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212272 Nr: 3874-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEIR SERGIO FERNANDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 Autos nº 3874-83.2016.811.0055 – 212272

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Adeir Sergio 

Fernandes Pereira, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/06/2018, às 13h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações da vítima, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Destaco que o gestor judiciário deverá examinar o processo a fim de 

verificar se todas as providências para a realização da audiência foram 

tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, deverá ser suprida a falha, 

fazendo-se a conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será 

certificada nos autos, nos termos do Art. 338 da CNGC.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra - MT, 05 de Abril de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 232579 Nr: 21569-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Elisio de Paula Neto - 

OAB:13071, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:OAB 20441

 Diante do exposto, declaro remidos 84 (oitenta e quatro) dias, num total de 

252 dias trabalhados, descontados da pena de reclusão a que foi 

condenado, para os efeitos legais, na forma do parágrafo 8° do artigo 126 

da LEP.OBSERVE a Secretaria de Vara que, pena remida é pena cumprida, 

e sendo assim o tempo de pena a ser descontado em razão da remição 

deve somar-se à pena cumprida (pena cumprida + dias remidos). Como 

têm decidido os nossos Tribunais Pátrios, o tempo de pena remido deve 

ser computado como de pena privativa de liberdade cumprida pelo 

condenado e não simplesmente abatido do total da sanção 

aplicada.Determino que se proceda à atualização do cálculo de pena, 

verificando os dias remidos.Determino ainda que seja oficiado o Diretor do 

CDP, afim de encaminhe novamente as planilhas de estudo dos meses de 

fevereiro e março/2017, eis que estão ilegíveis, informe também se o 

recuperando estudou em outros períodos, bem como informe se o 

recuperando trabalhou nos meses de maio e junho/2017, e em caso 

positivo encaminhe as planilhas, para posterior remição de pena.Em 

seguida, dê-se VISTA à Defesa e depois ao Ministério Público (Resolução 

nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao novo cálculo.Após, 

RETORNEM os autos CONCLUSOS para homologação do cálculo e envio 

de cópia ao recuperando.Cumpra-se. Às providências. Tangará da Serra - 

MT, 05 de abril de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175889 Nr: 17867-67.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO 

- OAB:13966

 Diante do exposto, declaro remidos 138 (cento e trinta e oito) dias, num 

total de 309 dias trabalhados e 420 horas de frequência escolar, 

descontados da pena de reclusão a que foi condenado, para os efeitos 

legais, na forma do parágrafo 8° do artigo 126 da LEP, ressalvando que 

restam ainda 02h50min (duas horas e cinquenta minutos) a serem remidas 

oportunamente.OBSERVE a Secretaria de Vara que, pena remida é pena 

cumprida, e sendo assim o tempo de pena a ser descontado em razão da 

remição deve somar-se à pena cumprida (pena cumprida + dias remidos). 

Como têm decidido os nossos Tribunais Pátrios, o tempo de pena remido 

deve ser computado como de pena privativa de liberdade cumprida pelo 

condenado e não simplesmente abatido do total da sanção 

aplicada.Determino que se proceda à atualização do cálculo de pena, 

verificando os dias remidos.Determino ainda que seja oficiado o Diretor do 

CDP, afim de que encaminhe novamente as planilhas de estudo dos meses 

de março e abril/2017, eis que estão ilegíveis, informe também se o 

recuperando estudou nos meses de agosto e novembro/2015, junho a 

dezembro/2016, janeiro a junho/2017 e janeiro a março/2018, bem como 

informe se o recuperando trabalhou após o mês de abril/2017, e em caso 

positivo encaminhe as planilhas, para posterior remição de pena.Em 

seguida, dê-se VISTA à Defesa e depois ao Ministério Público (Resolução 

nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao novo cálculo.Após, 

RETORNEM os autos CONCLUSOS para homologação do cálculo e envio 

de cópia ao recuperando.Cumpra-se. Às providências. Tangará da Serra - 

MT, 06 de abril de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162447 Nr: 13831-16.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI GONÇALVES DE FARIA, JONAS 

APARECIDO NINFA DE ARANTES, NEREU CARLOS DAVILA, RONY KLEY 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, 

JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 Autos de nº. 13831-16.2013 – Cód. 162447

Vistos em Correição.

Por meio da defesa preliminar de fls. 252/263, o acusado Rony Kley Vieira 

da Silva, aduz, em síntese, que não perpetraram os delitos a ele imputado 

na exordial acusatória; e a requer a nulidade da decisão que recebeu a 

denúncia, alegando ausência de fundamentação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela rejeição das 

preliminares aventadas e o posterior prosseguimento do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise detida aos autos, verifico estarem presentes indícios mínimos 

de materialidade e autoria delitiva quanto ao réu Rony Kley Vieira da Silva, 

bem ainda estando a denúncia apta ao seu recebimento.

 Se a vestibular acusatória narra em que consistiu a ação criminosa do réu 

no delito em que lhe incursionou, permitindo o exercício da ampla defesa, é 

inviável acolher-se a pretensão de invalidade da peça vestibular.

Assim, a peça de acusação preenche os requisitos do art. 41 do Código 

de Processo Penal, descrevendo, com todas as suas circunstâncias, a 

infração penal, revelando-se suficiente ao exercício da ampla defesa, não 

se olvidando que o réu se defende de fatos e eventual erro na capitulação 

delitiva pode ser sanado na sentença.

À luz da jurisprudência dominante, é dispensável a fundamentação no 

despacho que recebe a denúncia, visto que tal procedimento não possui 

caráter decisório.

 Sendo assim, pelo exposto, rejeito as preliminares aventadas na defesa 

do réu Rony Kley Vieira da Silva.

 De outro lado, se faz necessária a colheita da prova testemunhal, 

mormente o rol apresentado na defesa preliminar, a fim de se evitar 

cerceamento de defesa.

 Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento que se 

realizará na data de 08 de junho de 2018, às 13h15.

Intimem-se. Notifiquem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 17 de abril de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 261020 Nr: 25659-67.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON COUTINHO DE MEDEIROS, SIDNEI 

JOSE SERAFIM, MARLI BARBIERI LUCIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Caroline Gonçalves Barros - OAB:24177-O, 

FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT, HELIO DOS 

SANTOS SILVA - OAB:14.878-MT

 Proceder a intimação dos Advogados dos réu Cleberson Coutinho de 

Medeiros e ré Marli Barbieri Lucian para apresentarem no prazo legal as 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO MINISTERIAL DE FLS. 310/319 dos 

autos.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIZA ALVES VILANOVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 02/08/2018, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 19/09/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 19/09/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO APARECIDO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 19/09/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO APARECIDO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 19/09/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE FIRMINO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (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 12/09/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JACINTO CASTILHO (REQUERENTE)

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:

LULITEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (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 25/07/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000851-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (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 29/08/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON TEIXEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

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, 18 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

 

Em razão do AR juntado no ID 12071460, Intimo a parte Autora, por meio 

de seu procurador, para manifestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON WAGNER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para melhor análise da medida de urgência pleiteada pelo 

reclamante, reputo de suma importância a análise da resposta ao ofício do 

ID 12788509, acostado à manifestação do Estado reclamado. Nesse 

passo, defiro o pedido formulado pelo Estado reclamado, concedendo-lhe 

a dilação de prazo requerida por mais 72 horas, para que se manifeste 

sobre o pedido de tutela de urgência e anexe aos autos a resposta ao 

ofício em referência. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem 

os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN KRUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE LAMMEL KRUG OAB - MT14259-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012122-96.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

 

Intimo para manifestar nos autos requerendo o que entender por direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011406-69.2016.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA DE SAUDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-96.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011381-56.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIENNY SILVANY RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA DE SAUDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012045-87.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA AMALIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011084-83.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UEISLA RODRIGUES TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(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 
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beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001243-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WAGNER ZAGO (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, 12 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001007-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CARLOS ANGOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 19 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012170-55.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA CONSTANTINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

289-16.2016 (OK) Vistos. A providência pleiteada no ID 10860925 já foi 

atendida por esse juízo, conforme decisão do ID 8693834, onde foi 

deferido o pedido de cumprimento de sentença. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora 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, 11 de 

abril de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Designe-se nova data para realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000235-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI MACHADO ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AOC DO BRASIL MONITORES LTDA (REQUERIDO)

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 12515892. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 11 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. Ante a emenda de ID 12650985, 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)
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(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, 12 

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. Ante a emenda de ID 12650499, 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, 12 

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. Ante a emenda de ID 12650037, 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, 12 

de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000934-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0019652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO JAWORSKI (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, 12 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000925-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CESER DALLAZEN (REQUERENTE)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO APARECIDO BARBOSA (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, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000923-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES CUSTODIO (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, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000921-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DRYELLE EDIENEZ NERY 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, 12 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000920-76.2018.8.11.0055

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:

DJONATA DA COSTA 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, 12 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000919-91.2018.8.11.0055

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:

ADILSON TEIXEIRA 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, 12 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000917-24.2018.8.11.0055

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:

MIRIAN DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 
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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, 12 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010463-91.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARIA PEGORINI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANY SANTOS RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em análise ao pedido do ID 12389241, verifica-se que os 

argumentos expostos pela executada já foram enfrentados na própria 

decisão que deferiu o pedido de penhora. Assim, INDEFIRO o pedido em 

questão, pelas razões já consignadas na decisão do ID 6247292. 

Certifique o decurso do prazo de manifestação da executada quanto aos 

valores depositados nos autos. Decorrido o prazo sem manifestação e, 

SOMENTE NESTA HÍPOTESE, DEFIRO o levantamento dos valores 

depositados nos autos em favor do exequente. Após, aguarde-se o 

depósitos dos valores remanescentes. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIDI DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE MILENE LAMIM OAB - MT12109-O (ADVOGADO)

DONIZETI LAMIM OAB - MT0004449A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA BERTOTTI ORGAN (REQUERENTE)

EMERSON DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010834-84.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE RAVAGNANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DALEFFE (EXECUTADO)

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GLADSTON ROOGER MARINHO PILONETO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011536-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE OLIVEIRA (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:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (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, 
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providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011569-83.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA TORMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DALEFFE (REQUERIDO)

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010743-57.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

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, 12 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE FONTES REIS (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de Abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CAETANO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se a realização da audiência já designada nos autos (ID 

121877552). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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 12585124 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-21.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTAGIO FACIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA - ME (EXECUTADO)

UNIGRAN EDUCACIONAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

ADEMOS ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MS0011317A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se o polo passivo, devendo a reclamada UNIGRAN 

EDUCACIONAL ser excluída da lide. 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, 12 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000978-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO BATISTA OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUCIANA DA CUNHA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista que o reclamante informou o endereço atualizado 

do reclamados (ID 12390078), CITE-SE nos termos do despacho do ID 

9853908. Designe-se nova data para realização da audiência de 

conciliação. Intime-se. Cumpra -se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000900-85.2018.8.11.0055

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:

RENAN SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ante a emenda de ID 12674169, 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, 12 

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. Ante a emenda de ID 12673636, 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 
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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, 12 

de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000941-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEITE DE SANTANA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA FERREIRA DA SILVA PRADO (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, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000942-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ANGELO MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (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, 12 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. Ante a emenda de ID 12652767, 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, 12 

de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000447-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NERY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA SANCHES SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 12307293, restitua-se os autos a 

comarca de origem, grafando nossas homenagens. Cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARA MARCHEZAN AUZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A (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. Intime-se a reclamada para, no prazo de 10 dias, manifestar 

sobre o pedido do ID 12409519. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, INTIME-SE a reclamante para, no prazo de 10 dais, requerer 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001153-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS REINALDO BELO VINHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO OAB - MT0022510A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 12457108 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011163-38.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITELINO MARTINS DAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que o exequente informou o endereço onde o bem 

possa ser localizado, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 
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porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Sem 

prejuízo da determinação supra, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

10 dias, apresentar cálculo atualizado do valor executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido de penhora on line. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001496-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado do 

executado, CITE-SE nos termos do despacho do ID 11028020. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-16.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIZINANI ANTAO RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações e 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010276-20.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (EXECUTADO)

H-BUSTER DO BRASIL, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Aguarde-se o julgamento do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica ou manifestação da parte. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011184-38.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALMEIDA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO OAB - MT0014541A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 11101210 e 12614648 no prazo de 5 dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, 

deverá os autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). 

Caso não haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE MENDES DE FARIAS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLENE KATIA FOGLIATTO OAB - MT0012106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 12418916. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011705-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRAGA COSTA OAB - RS0066393A (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, 13 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012292-68.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 13 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001255-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao novo endereço da 

executada, CITE-SE nos termos do despacho do ID 10510950. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001396-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAREDES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 13 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-04.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (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 
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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, 16 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO CAPISTRANO DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (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, 16 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH ALVARENGA DE MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a certidão do ID 12612470, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012311-74.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS Y. S. GOULART DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a determinação constante 

no ID 10545129 NÃO FOI CUMPRIDA pela Secretaria Judicial, uma vez que 

restou determinado o cadastramento do Dr. José Fábio Pantolfi Ferrarini e, 

que todas publicações fossem realizadas em seu nome. Contudo, 

verifica-se que a intimação do despacho do ID 11298523 novamente se 

deu na pessoa do Dr. Hitler Sansão Sobrinho. Assim sendo, CUMPRA-SE 

CONFORME JÁ DETERMINADO. Após, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012282-24.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS DIAS PUDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ANTUNES 08706768814 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 
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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, 16 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010691-95.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

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, 16 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-41.2018.8.11.0055

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:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (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, 16 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MATIAS SUBRINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLYTON MATIAS MONTEIRO OAB - MT17204 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

necessário que seja apresentado demonstrativo discriminado e atualizado 

do valor executado (art. 524, do CPC). Assim, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, cumprir com as providências cabíveis, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000964-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (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, 17 de Abril de 2018. 
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ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000963-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (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, 17 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000961-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA DA SILVA (EXECUTADO)

RAPHAEL SLAYERS AVELINO FARIA (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, 17 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000960-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE MARTINS 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, 17 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000956-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DRYELLE EDIENEZ NERY 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, 
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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, 17 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000955-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LAURENTINO DA SILVA FILHO (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, 17 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000949-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA VASSAO BAIRROS (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, 17 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000736-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU JOSE SCHAFER (REQUERIDO)

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, 17 de Abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001470-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 

98 e ss. do CPC, isentando a parte do pagamento das custas, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Se nada mais for requerido, ao 

arquivo, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011003-71.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A providência pleiteada no ID 12472653 já foi atendida por esse 
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juízo, conforme decisão do ID 6305032, onde foi deferido o pedido de 

cumprimento de sentença. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 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, 17 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012176-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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, 17 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença do ID 11739083. 

Após, conclusos para análise do pedido do ID 12479843. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTO. A reclamante e a reclamada Calcard Administradora de Cartões 

Ltda formularam acordo, consoante petição do ID 11712820. HOMOLOGO, 

por sentença, com eficácia de título executivo, o acordo firmado pelas 

partes e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 e art. 487, III, b, do CPC de 

2015, em relação a reclamada CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, devendo, para tanto, ser excluída do polo passivo da ação. 

Outrossim, considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do 

Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença em relação as reclamadas TELEFONICA BRASIL 

S/A e RENOVA COMPANHIA SECURITI. 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, 17 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ADRIANO DELISE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao nome endereço do 

reclamado, CITE-SE nos termos do despacho do ID 9076809. Designe-se 

nova data para audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON BEZERRA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as informações no pedido do ID 12513788, 

CUMPRA-SE nos termos da decisão do ID 11733647. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (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 12517943 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIDETE MARCIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ante de deliberar quanto ao pedido de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante de 

depósito do ID 12132652 e 12132669 no prazo de 5 dias. Caso seja 

solicitado o levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, 

deverá os autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010753-04.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se se há valores vinculados aos autos. Em caso 

positivo, proceda-se o levantamento em favor da parte executada, em 

seguida conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Não havendo 

valores depositados, INTIME-SE o executado 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, 18 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-46.2018.8.11.0055

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:

ROSANGELA FERREIRA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por tratar-se de ação de execução de título extrajudicial, não há 

que se falar em aplicação da multa prevista no art. 523. §1º, do CPC, 

inserida nos cálculos apresentados pelo exequente (ID 12748597). Assim, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstrativo atualizado do débito executado, deduzindo a multa prevista 

no artigo em comento, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por tratar-se de ação de execução de título extrajudicial, não há 

que se falar em aplicação da multa prevista no art. 523. §1º, do CPC, 

inserida nos cálculos apresentados pelo exequente (ID 12748900). Assim, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstrativo atualizado do débito executado, deduzindo a multa prevista 

no artigo em comento, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012248-49.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OZINHO ROMUALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO ESTEVÃO PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. Considerando que o ultimo cálculo foi realizado no mês 04/2017, 

AO CONTADOR para cálculo atualizado. Após, conclusos para análise 

dos pedidos de penhora on line. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 18 de 

abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação 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)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação 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)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011442-48.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA LAUER SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAYZA COSTA VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR ALTENFELDER OAB - SP339312 (ADVOGADO)

CHRISTIAN REGIS DA CRUZ OAB - SP271195 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001276-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIZ BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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, 19 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000024-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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, 19 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DOS SANTOS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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, 19 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR PIM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (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, 19 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000971-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. ALINE ROSA RIBEIRO ajuizou a presente ação de obrigação de 

fazer com pedido de medida de urgência em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que seja 

determinado aos reclamados o fornecimento dos medicamentos descritos 

na inicial em razão de sua situação peculiar de saúde e da impossibilidade 

financeira de arcar com sua aquisição periódica. Conforme expõe na 

inicial, a reclamante sofreu um acidente há 13 anos e veio a ficar 

paraplégica, desenvolvendo bexiga neurogênica, tendo-lhe sido prescrito 

o uso dos medicamentos Oxibutinina e Solifenacina (Vesicare), que são 

de alto custo e não foram fornecidas pelos reclamados por intermédio do 

Sistema Único de Saúde. Por essas razões, fundamentado em dispositivos 

da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o 

Estado, lato sensu, o dever de fornecimento dos mencionados produtos e 

requer, em razão da urgência própria ao caso, o deferimento de medida 

liminar inaudita altera parte, compelindo os reclamados a fornecê-las, por 

tempo indeterminado, sob pena de bloqueio. Instado a se manifestar o NAT 

elaborou parecer técnico informando que os medicamentos são 

fornecidos pelo SUS. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do 

exórdio e dos documentos a ela acostados, a reclamante apresenta 

diagnóstico Bexiga Neurogênica que, conforme demonstrado na inicial, 

precisa de tratamento adequado o que só é possível mediante a ingestão 

dos medicamentos solicitados ao Poder Público. Contudo, a reclamante 

afirma ser desprovida de recursos financeiros suficientes para custear a 

aquisição periódica dos medicamentos 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 necessitou da atuação da 

Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus 

cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do 

seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 

tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que a reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, que 

informou que o fármaco não está disponível. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

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 
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federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em fornecer os medicamentos o que demonstra 

que a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneçam os medicamentos vindicados pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à parte 

reclamante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os medicamentos 

OXIBUTININA e SOLIFENACINA (VESICARE) em quantidade e pelo tempo 

necessário ao tratamento da enfermidade noticiada na petição inicial. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 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/MT, 19 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO POSSAMAI (REQUERENTE)

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:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência 

almejada. O reclamante informa que há 30 anos possui plano de seguro 

saúde com a reclamada, que foi cancelado sem motivo aparente e sem 

qualquer notificação. O reclamante junta aos autos o documento de ID 

12795544 em que a reclamada afirma que a apólice foi cancelada, sob o 

singelo e ininteligível argumento de que ela não está "de acordo”. Ao que 

tudo indica, a reclamada promoveu o cancelamento do seguro informado 

na inicial, unilateralmente, sem notificar o reclamante, conduta que é 

abusiva e contrária às normas de proteção ao consumidor previstas no 

CDC, como vem decidindo a jurisprudência. PROCESSO CIVIL. 1. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE E 

PEDIDO DE LIMINAR. 2. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE SEM 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO CDC. 

PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E BOA-FÉ 4. CLÁUSULA ABUSIVA. 

NULIDADE. ART. 51, CDC. TEORIA DOS CONTRATOS CATIVOS DE 

LONGA DURAÇÃO. 5. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 

01825328020078050001 BA 0182532-80.2007.8.05.0001, Relator: Sara 

Silva de Brito, Data de Julgamento: 21/10/2013, Primeira Câmara Cível, Data 
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de Publicação: 02/11/2013) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE - CADEIA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 

CANCELAMENTO INDEVIDO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - 

RESTABELECIMENTO DO PLANO - DEVIDO - DANO MORAL - 

CONFIGURADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. - A relação estabelecida 

entre as partes, ainda que figure de um lado uma entidade de cunho 

assistencial, possui natureza de consumo, tendo a parte ré atuado como 

fornecedora de serviços, inclusive de caráter oneroso, e o autor como 

consumidor. - Se as duas requeridas participaram da cadeia de prestação 

de serviços que acarretou dano ao autor, impõe-se, nos termos do art. 25, 

§ 1º, do CDC, o reconhecimento da responsabilidade solidária de ambas. - 

É inegável que o cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia 

constitui ato ilícito que ocasiona mais do que um mero aborrecimento, há 

sim violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção 

ao consumidor, além disso, frustra-se o próprio objetivo da contratação, 

ficando o usuário em total desamparo e também em situação de 

desvantagem exagerada. (TJ-MG - AC: 10015130017914001 MG, Relator: 

Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 22/02/0015, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2015) Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, conseqüentemente, pela verossimilhança das alegações da 

reclamante. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que o 

reclamante conta com idade avançada podendo necessitar do seu plano a 

qualquer momento. Caso isso não ocorra, da omissão podem resultar 

prejuízos evidentes e irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de 

dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais prudente 

deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, se 

efetivamente o cancelamento for indevido, o reclamante terá suportado um 

prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, o cancelamento do seguro saúde poderá ser perfeitamente 

realizado sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa 

reclamada. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

tutela de urgência antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 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. Verifico, outrossim, a ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, 

antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada para o fim de determinar que a reclamante restabeleça o plano 

de seguro de saúde nº 09037552317450019 no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos (sem prejuízo de reavaliação oportuna da 

multa). Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000985-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI OAB - MT22908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. PEDRO DIAS FILHO ajuizou a presente ação de obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, para que o reclamado seja compelido a fornecer procedimento 

cirúrgico para FIXAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA EM COLUNA 

VERTEBRAL, necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o 

reclamante que foi vítima de acidente motociclístico vindo a sofrer 

compressão em seu corpo vertebral, mais precisamente na região de T5, 

com fragmentação sobretudo do platô inferior, determinando uma pequena 

obliteração do canal vertebral associado a tênue hipersinal T2 na medula 

espinhal, com complexos discos-osteofitários nos níveis d3/d4, d4/d5 e 

d8/d9 determinando compressões junto a face vetral do saco dural, 

patologias condizentes com CID S22.0 e T91.1 e necessita do citado 

procedimento para o restabelecimento de sua saúde, que foi negado pelo 

reclamado. 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 elaborou parecer 

técnico concluindo que trata-se de caso urgente e o procedimento 

solicitado necessita ser realizado com a maior brevidade possível. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, o reclamante sofreu acidente motociclístico, vindo a lhe 

causar as enfermidades descritas na inicial e precisa de tratamento 

adequado o que só é possível mediante a realização do procedimento 

cirúrgico para FIXAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA EM COLUNA 

VERTEBRAL, solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma ser 

desprovido 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 consequência 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, “à 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 
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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 do 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 o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o procedimento 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 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 do 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 paraplegia caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde do 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 

pretendida e, em consequência, determino que o reclamado disponibilize 

ao reclamante, imediatamente, PROCEDIMENTO CIRURGÍCO PARA 

FIXAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA EM COLUNA VERTEBRAL, 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 
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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, com urgência. 

Tangará da Serra, 19 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 9/2018

 CÁSSIO LUÍS FURIM, Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, por delegação 

do Presidente do Tribunal de Justiça nos autos identificador n. 55766, no 

uso de suas atribuições legais, torna público o ESPELHO DE CORREÇÃO 

DA SENTENÇA:

Critérios de pontuação:

Preliminares: 2,0 pontos

Mérito: 5,0 pontos

Dispositivo: 3,0 pontos

Preliminar:

No que se refere à preliminar de ilegitimidade ad causam, o candidato 

deverá refutá-la pelo simples fato da parte requerida ter efetuado a 

inscrição indevida. (2,0 pontos)

Mérito:

Tratando-se de fato negativo, qual seja, a ausência de contratação, 

inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência da 

relação jurídica demonstrar a sua ocorrência efetiva. Ademais, 

tratando-se de relação de consumo, possível a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078/90). (1,0 ponto)

A ausência de zelo do fornecedor no momento da apuração da 

veracidade das informações fornecidas por terceiro configura negligência 

na execução dos serviços prestados, atividades que voluntariamente 

assumiu, responsabilizando-se pelos riscos (risco da atividade, falha na 

prestação de serviços no mercado de consumo – artigo 14 do CDC) (2,0 

pontos)

Ademais, ainda que a cobrança indevida contra a autora tenha origem em 

negócio jurídico celebrado de forma fraudulenta, diante da obrigação da 

instituição financeira de cercar-se dos cuidados para evitar a ação de 

estelionatários ou a inscrição em cadastro de maus pagadores de 

pessoas idôneas, não há como deixar de se vislumbrar a ocorrência de 

ato ilícito. O reconhecimento da excludente de responsabilidade civil, por 

fato de terceiro, somente é possível na hipótese de ser este o único 

responsável pelo evento danoso, na forma do artigo 14, § 3º, II, do CDC. 

(0,5 ponto)

 O caso apresenta nítida situação de fortuito interno. Neste caso, aplicável 

a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados no âmbito das operações bancárias." (0,5 ponto)

 A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, protestos indevidos e casos como o 

relatado no presente feito configuram dano in re ipsa, pelo que não há que 

se falar em necessidade de se fazer comprovação alguma quanto ao 

dano moral sofrido, por se tratar de fato por si só capaz de configurar 

juridicamente o dano moral, sendo desnecessária prova cabal a respeito. 

(0,5 ponto)

O valor da indenização deve atender ao "binômio do equilíbrio", não 

podendo causar o enriquecimento ou o empobrecimento das partes 

envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor 

e consolar a vítima. Deve-se considerar ainda a gravidade do dano e o 

grau de culpabilidade do agente. (0,5 ponto)

Dispositivo:

Julgamento opinando pela procedência parcial do pedido, na forma do 

artigo 487, I, do CPC, com resolução de mérito, declarando-se a 

inexistência do débito e, ainda, condenando-se a parte requerida ao 

pagamento de danos morais em valor razoável, ou pela procedência do 

pedido, nos termos da Súmula 326 do STJ. (2,0 pontos)

Trata-se de responsabilidade extracontratual, razão pela qual os juros 

moratórios fluem da data do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e 

Súmula 54 do STJ) e a correção monetária, a partir da data do 

arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ). (0,5 ponto)

Sem custas e honorários, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

O candidato deverá ainda expedir ofício ao SPC para excluir o nome da 

parte autora do seu banco de dados

 Deve ainda submeter á homologação do Juiz togado, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95. (0,5 ponto)

Lucas do Rio Verde-MT, 19 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito - Diretor do Foro

EDITAL N. 7/2018 - Cássio Luís Furim, Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, por 

delegação do Presidente do Tribunal de Justiça nos autos identificador n. 

55766, no uso de suas atribuições legais, torna público os classificados e 

desclassificados da prova do Processo Seletivo para o Credenciamento 

de Juiz Leigo na Comarca de Lucas do Rio Verde:

* O Edital n° 7/2018 completo,encontra-se no Caderno de Anexos do Diário 

da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001145-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001145-29.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 30.642,72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[REVISÃO DO SALDO DEVEDOR, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANDRE DOS 

SANTOS Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Ação Revisional de Financiamento c/c Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência” proposta por ANDRE DOS SANTOS em desfavor de BANCO 

PAN S.A., alegando, em apertada síntese, a ocorrência de cobranças 

abusivas (juros e multas) nos instrumentos de confissão de dívida 

entabulados com a requerida. Sustenta que afastando as abusividades 

apontadas o débito já se encontra quitado, fazendo jus, ainda, a 

restituição da diferença paga a maior e à repetição de indébito. Pleiteia 

pela concessão de tutela urgência, a fim de evitar possíveis efeitos da 

indicação de protesto realizada pela requerida, bem como abstenção de 

colocar o autor em quaisquer cadastros de proteção ao crédito, ou, caso 

já tenha feito para que procedam com a imediata exclusão, sob pena de 

multa diária. Requer ainda a suspensão do contrato sub judice enquanto 

perdurar a presente lide para assegurar ao Autor a manutenção de posse 

do veículo, bem como depositar em juízo as parcelas nos valores quem 

entendem ser devidos. 2. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela de 

urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 
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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.” Conquanto, conjecturo que não é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados até o presente momento processual pela parte autora não 

demonstram o probabilidade do direito, uma vez que não pode-se 

averiguar de plano, os vícios contratuais apontados. Ademais, as 

questões ventiladas na exordial não possuem amparo na jurisprudência 

predominante dos Tribunais Superiores. Deveras, não vislumbro de plano 

a propalada abusividade na taxa de juros. Ademais, é notória a licitude da 

capitalização de juros nos contratos bancários, logo, a insurgência da 

parte autora contra os encargos não é satisfatória, em si mesma, para 

concessão da tutela de urgência. Para mais, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, a concessão do pleito de cancelamento ou de 

abstenção da inscrição do nome da contratante nos cadastros de 

proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença 

concomitante de três elementos: “a) ação proposta pelo contratante 

contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração 

efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo 

parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a 

prestação de caução idônea, a critério do magistrado[1]”. Com efeito, na 

espécie, restaram insatisfeitos os mencionados requisitos. Não posso 

deixar de enfatizar ainda, que o beneplácito da manutenção do bem na 

posse do autor, pelas alegadas ilegalidades contratuais, obsta 

antecipadamente o exercício do direito publico subjetivo de ação do 

requerido e predispõe a própria demandante a um venturo inadimplemento, 

eis que, ações desta estirpe vêm sendo refutadas reiteradamente por 

esse juízo e pela jurisprudência prevalecente. Corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão trago os seguintes arestos: “Em 

sede de ação que questiona a abusividade de cláusulas de contratos de 

financiamento, o pedido de tutela antecipada que autoriza o depósito de 

valores elaborados unilateralmente pela parte interessada, a fim de evitar 

a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito e 

descaracterizar a mora, precisa estar fundamentado na verossimilhança 

do direito alegado. Ademais, importa considerar a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça." Agravo não provido. Processo AI 

1501042420118260000  SP 0150104-24 .2011 .8 .26 .0000  Orgão 

Julgador12ª Câmara de Direito Privado Publicação 23/09/2011. Julgamento 

21 de Setembro de 2011. Relator Sandra Galhardo Esteves “Ementa - 

TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS 

ABUSIVAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS E COBRANÇA DE JUROS ACIMA DE 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALORES 

“INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO ELABORADO 

UNILATERALMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O pedido liminar deve 

estar fundamentado, dentre outros requisitos, na plausibilidade do direito 

invocado. Agravo não provido. Processo AG 2089803520128260000 SP 

0208980-35.2012.8.26.0000. TJ –SP Órgão Julgador 12ª Câmara de Direito 

Privado. Julgamento 24 de Outubro de 2012. Relator Sandra Galhardo 

Esteves” “TUTELA ANTECIPADA. Revisional de contrato bancário c.c. 

consignação judicial do valor tido como incontroverso. Manutenção da 

posse do veículo financiado e impossibilidade de inscrição do nome do 

mutuário nos cadastros de inadimplentes. Impossibilidade. Jurisprudência 

des ta  C .  Câmara .  Recurso  não  p rov ido ” .  (A I  n . º 

0104336-41.2012.8.26.0000 TJSP/12ª Câmara de Direito Privado” 3. ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela de urgência pretendida. 3.1. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 13/08/2018, às 09h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

3.2. Intime-se a parte requerida quanto aos termos da presente decisão e 

com relação à audiência designada, e cite-a quanto aos termos da petição 

inicial. 3.3. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a) Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c) No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; 3.4. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 341 c.c 344). 3.5. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). 3.6. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). 3.7. 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). 3.8. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). 3.9. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). 4. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita nos 

moldes do art. 98 e seguintes do CPC. 5. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. 6. Às providencias. CASSIO LUIS FURIM Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001145-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001145-29.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 30.642,72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[REVISÃO DO SALDO DEVEDOR, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANDRE DOS 

SANTOS Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Ação Revisional de Financiamento c/c Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência” proposta por ANDRE DOS SANTOS em desfavor de BANCO 

PAN S.A., alegando, em apertada síntese, a ocorrência de cobranças 

abusivas (juros e multas) nos instrumentos de confissão de dívida 

entabulados com a requerida. Sustenta que afastando as abusividades 

apontadas o débito já se encontra quitado, fazendo jus, ainda, a 

restituição da diferença paga a maior e à repetição de indébito. Pleiteia 

pela concessão de tutela urgência, a fim de evitar possíveis efeitos da 

indicação de protesto realizada pela requerida, bem como abstenção de 

colocar o autor em quaisquer cadastros de proteção ao crédito, ou, caso 

já tenha feito para que procedam com a imediata exclusão, sob pena de 

multa diária. Requer ainda a suspensão do contrato sub judice enquanto 

perdurar a presente lide para assegurar ao Autor a manutenção de posse 

do veículo, bem como depositar em juízo as parcelas nos valores quem 

entendem ser devidos. 2. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela de 

urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 

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.” Conquanto, conjecturo que não é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados até o presente momento processual pela parte autora não 

demonstram o probabilidade do direito, uma vez que não pode-se 

averiguar de plano, os vícios contratuais apontados. Ademais, as 

questões ventiladas na exordial não possuem amparo na jurisprudência 

predominante dos Tribunais Superiores. Deveras, não vislumbro de plano 

a propalada abusividade na taxa de juros. Ademais, é notória a licitude da 

capitalização de juros nos contratos bancários, logo, a insurgência da 

parte autora contra os encargos não é satisfatória, em si mesma, para 

concessão da tutela de urgência. Para mais, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, a concessão do pleito de cancelamento ou de 

abstenção da inscrição do nome da contratante nos cadastros de 

proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença 

concomitante de três elementos: “a) ação proposta pelo contratante 

contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração 
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efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo 

parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a 

prestação de caução idônea, a critério do magistrado[1]”. Com efeito, na 

espécie, restaram insatisfeitos os mencionados requisitos. Não posso 

deixar de enfatizar ainda, que o beneplácito da manutenção do bem na 

posse do autor, pelas alegadas ilegalidades contratuais, obsta 

antecipadamente o exercício do direito publico subjetivo de ação do 

requerido e predispõe a própria demandante a um venturo inadimplemento, 

eis que, ações desta estirpe vêm sendo refutadas reiteradamente por 

esse juízo e pela jurisprudência prevalecente. Corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão trago os seguintes arestos: “Em 

sede de ação que questiona a abusividade de cláusulas de contratos de 

financiamento, o pedido de tutela antecipada que autoriza o depósito de 

valores elaborados unilateralmente pela parte interessada, a fim de evitar 

a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito e 

descaracterizar a mora, precisa estar fundamentado na verossimilhança 

do direito alegado. Ademais, importa considerar a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça." Agravo não provido. Processo AI 

1501042420118260000  SP 0150104-24 .2011 .8 .26 .0000  Orgão 

Julgador12ª Câmara de Direito Privado Publicação 23/09/2011. Julgamento 

21 de Setembro de 2011. Relator Sandra Galhardo Esteves “Ementa - 

TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS 

ABUSIVAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS E COBRANÇA DE JUROS ACIMA DE 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALORES 

“INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO ELABORADO 

UNILATERALMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O pedido liminar deve 

estar fundamentado, dentre outros requisitos, na plausibilidade do direito 

invocado. Agravo não provido. Processo AG 2089803520128260000 SP 

0208980-35.2012.8.26.0000. TJ –SP Órgão Julgador 12ª Câmara de Direito 

Privado. Julgamento 24 de Outubro de 2012. Relator Sandra Galhardo 

Esteves” “TUTELA ANTECIPADA. Revisional de contrato bancário c.c. 

consignação judicial do valor tido como incontroverso. Manutenção da 

posse do veículo financiado e impossibilidade de inscrição do nome do 

mutuário nos cadastros de inadimplentes. Impossibilidade. Jurisprudência 

des ta  C .  Câmara .  Recurso  não  p rov ido ” .  (A I  n . º 

0104336-41.2012.8.26.0000 TJSP/12ª Câmara de Direito Privado” 3. ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela de urgência pretendida. 3.1. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 13/08/2018, às 09h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

3.2. Intime-se a parte requerida quanto aos termos da presente decisão e 

com relação à audiência designada, e cite-a quanto aos termos da petição 

inicial. 3.3. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a) Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c) No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; 3.4. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 341 c.c 344). 3.5. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). 3.6. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). 3.7. 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). 3.8. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). 3.9. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). 4. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita nos 

moldes do art. 98 e seguintes do CPC. 5. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. 6. Às providencias. CASSIO LUIS FURIM Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001446-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA BARROSO (EXECUTADO)

GABRIELE BARROSO RAZERA (EXECUTADO)

BARROSO & RAZERA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001446-73.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 110.176,30; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/

[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: 

BARROSO & RAZERA LTDA - ME, GABRIELE BARROSO RAZERA, ROSA 

MARIA BARROSO Vistos etc. I.Processe-se independentemente do 

pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. 

II.Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o 

artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob qualquer bem 

indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III.Decorrido o prazo sem a 

providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 

10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV.Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para 

as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF 

(bem como para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, 

“6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário 

para tanto. V.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003688-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CASANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS NAVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003688-39.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ADRIANO CASANOVA REQUERIDO: LUIZ CARLOS NAVA 

Vistos etc. 1. Defiro a gratuidade processual. 2. Recebo a inicial com os 

documentos que a instruem. 3. Postergo a análise da tutela de urgência 

pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir 

o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito 

liminar está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. 4. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 14/05/2018, às 09h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 5. Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. 6. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; 7. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

8. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). 9. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). 10. O não comparecimento 
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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). 11. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). 12. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). 13. Intime-se a parte autora para que, conforme disposto no art. 

319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. 14. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001230-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISINETE GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

WORK-STEEL COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

FLAVIO DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001230-15.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 185.253,65; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ACESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: 

WORK-STEEL COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, FLAVIO DE ABREU, ALISINETE GONCALVES 

DOS SANTOS Vistos etc. I.Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. 

II.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III.Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV.Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V.Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35920 Nr: 936-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERNER HAROLDO KOTRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS DO AMARAL 

FERREIRA FILHO - OAB:15222-E/MT, LUIZ PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536/MT, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA 

SECCHI - OAB:17431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - 

OAB:13571/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 CÓDIGO 35920.

Vistos etc.

I. Intime-se o Banco do Brasil para manifestação acerca das petições 

retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

II. Após, conclusos.

 Lucas do Rio Verde-MT, 18 de abril 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: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARDEMIL MARCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para que, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifeste-se quanto ao procedimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85854 Nr: 5514-93.2012.811.0045

 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: MARCELA NUNES TEODORO, JAIR GONGORA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Certifico e dou fé que, diante da devolução da correspondência de 

fls.233. Intimo o douto procurador para que atualize o endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112334 Nr: 5104-30.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA VALDRIELE BERNADETE DE OLIVEIRA BRESIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os Alvarás de nºs 395153-7/2018 e 

395158-8/2018, foram devidamente liberados na conta informada nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112651 Nr: 5287-98.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DA PAIXÃO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé que, os Alvarás de nºs 390757-0/2018, foi devidamente 

liberado na conta informada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111325 Nr: 4584-70.2015.811.0045
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCELO SARAIVA MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-SP 128 341

 Certifico e dou fé que, os Alvarás de nºs 396602-P, foi devidamente 

liberado na conta informada nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001427-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GEOVAN MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001427-67.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO GEOVAN MORAIS Parte Ré: 

RÉU: ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos 

Morais e c/c Antecipação de Tutela” ajuizada por ANTONIO GEOVAN 

MORAIS em face do ESTADO DO MARANHÃO e DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO – DETRAN/MA. 2. 

DECIDO. Como é sabido, com a elevação desta Comarca para a Terceira 

Entrância (Resolução nº 08/2014/TP), houve a instalação de mais duas 

Varas – Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta Vara foi atribuída a 

Jurisdição dos Juizados Especiais Cível e Criminal e do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, que passou, desde então, a existir nesta Comarca. 

Consta no art. 2º da Lei nº 12.153/09 que ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Tal competência, segundo prevê 

o §4º da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado. A 

Resolução nº 04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados 

no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de 

sua esfera de atuação, como a demanda indenizatória. Ademais, ainda 

que o litisconsórcio passivo envolva pessoa/empresa particular, o fato é 

que tal circunstância em nada altera a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS MOVIDAS CONTRA MUNICÍPIO DE 

VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PARTICULARES. RESOLUÇÃO N.º 

901/2012-COMAG E LEI FEDERAL N.º 12.153/09. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JULGARAM PROCEDENTE O 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70051068963, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 28/11/2012)”. “Conflito negativo de 

competência. Ação declaratória de cancelamento de multa ajuizada em 

face do Detran-SP, no Estado de Minas Gerais (local do domicilio do autor). 

Remessa ao Juízo da Vara da Fazenda Pública de Franca (local mais 

próximo da residência do autor). Juízo que não possui qualquer vinculação 

com a relação jurídica travada entre as partes. Declinação da competência 

a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital (local 

da sede do réu). Possibilidade. Artigos 94 e 100, inciso IV, alínea a, do 

CPC/1973 – vigente à época (artigos 46 e 53, inciso III, alínea a, do Novo 

CPC), e artigo 4º, inciso I, da lei nº 9.099/95, aplicáveis por força do artigo 

27 da lei nº 12.153/09. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Ação 

fundada em penalidade decorrente de infração de trânsito. Exclusão da 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atinente a 

matéria, que não se estende às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública da Comarca da Capital. Artigo 9º do Provimento CSM nº 2.203/14, 

vigente à época do ajuizamento da ação. Competência do Juízo suscitante, 

da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Conflito 

procedente. (TJSP; Conflito de competência 0002631-58.2016.8.26.0000; 

Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro 

Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da 

Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2016; Data de Registro: 

27/07/2016).” Assim, considerando o valor da presente causa e que a 

demanda foi proposta em desfavor de Autarquia Estadual, tem-se que a 

competência para o seu processamento é do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 3. Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes autos à 

Quinta Vara desta Comarca. Intimem-se. Preclusa esta decisão, 

remetam-se os autos à Vara competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERART SCHLENDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHOTTEN NUNES OAB - SC41136 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA 

(RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000924-46.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 5.479,08; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ERART SCHLENDER Parte Ré: RÉU: DEPARTAMENTO DE 

ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos etc. 1. Trata-se de “Ação de Nulidade de Ato 

de Infração c/c Antecipação de Tutela” ajuizada por ERART SCHLENDER 

em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – 

DER/PR E DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO 

PARANÁ – DETRAN/PR. 2. DECIDO. Como é sabido, com a elevação desta 

Comarca para a Terceira Entrância (Resolução nº 08/2014/TP), houve a 

instalação de mais duas Varas – Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta 

Vara foi atribuída a Jurisdição dos Juizados Especiais Cível e Criminal e do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, que passou, desde então, a existir 

nesta Comarca. Consta no art. 2º da Lei nº 12.153/09 que ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública compete “processar, conciliar e julgar causas 

cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Tal 

competência, segundo prevê o §4º da mesma Lei, é absoluta onde estiver 

instalado o Juizado. A Resolução nº 04/2014/TP reforça a competência 

dos referidos Juizados no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, 

exemplificando as ações de sua esfera de atuação, como a demanda 

indenizatória. Ademais, ainda que o litisconsórcio passivo envolva 

pessoa/empresa particular, o fato é que tal circunstância em nada altera a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS MOVIDAS 

CONTRA MUNICÍPIO DE VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PARTICULARES. 

RESOLUÇÃO N.º 901/2012-COMAG E LEI FEDERAL N.º 12.153/09. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME. 

(Conflito de Competência Nº 70051068963, Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 

28/11/2012)”. “Conflito negativo de competência. Ação declaratória de 

cancelamento de multa ajuizada em face do Detran-SP, no Estado de 

Minas Gerais (local do domicilio do autor). Remessa ao Juízo da Vara da 

Fazenda Pública de Franca (local mais próximo da residência do autor). 

Juízo que não possui qualquer vinculação com a relação jurídica travada 

entre as partes. Declinação da competência a uma das Varas do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital (local da sede do réu). 

Possibilidade. Artigos 94 e 100, inciso IV, alínea a, do CPC/1973 – vigente 

à época (artigos 46 e 53, inciso III, alínea a, do Novo CPC), e artigo 4º, 
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inciso I, da lei nº 9.099/95, aplicáveis por força do artigo 27 da lei nº 

12.153/09. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Ação fundada 

em penalidade decorrente de infração de trânsito. Exclusão da 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atinente a 

matéria, que não se estende às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública da Comarca da Capital. Artigo 9º do Provimento CSM nº 2.203/14, 

vigente à época do ajuizamento da ação. Competência do Juízo suscitante, 

da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Conflito 

procedente. (TJSP; Conflito de competência 0002631-58.2016.8.26.0000; 

Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro 

Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da 

Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2016; Data de Registro: 

27/07/2016).” Assim, considerando o valor da presente causa e que a 

demanda foi proposta em desfavor de Autarquia Estadual, tem-se que a 

competência para o seu processamento é do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 3. Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes autos à 

Quinta Vara desta Comarca. Intimem-se. Preclusa esta decisão, 

remetam-se os autos à Vara competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001401-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BRAVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

FERNANDO CEZAR ORLANDI OAB - MT20955/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001401-69.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 15.317,63; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JULIANA PEREIRA BRAVO Parte Ré: RÉU: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos etc. I. Trata-se de “Ação de Reparação de Danos Morais e 

Materiais” proposta por Juliana Pereira Bravo, qualificada nos autos, em 

face de Tam Linhas Aéreas S/A, também devidamente identificada. Requer 

a parte autora o encaminhamento do processo a 6ª Vara alegando 

conexão diante da identidade de pedido e causa de pedir a fim de evitar 

injustos prejuízos e decisões conflitantes ou contraditórias. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. II. Analisando detidamente a narrativa 

inicial, verifica-se que a controvérsia estabelecida entre as partes e o 

objeto material discutido (reparação de danos morais e materiais) deu azo 

ao presente feito, caso esse semelhante ao do autor, Laerte Gustavo 

Pivetta, do processo nº 1001399-02.2018.8.11.0045 contra a mesma 

requerida, os quais contrataram o mesmo curso de inglês a ser 

frequentando em território estrangeiro e iriam no mesmo voo cancelado 

pela requerida. III. Nos termos do disposto no art. 55 do CPC, reputam-se 

conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir, esta compreendendo os fatos (causa remota) e os fundamentos 

jurídicos do pedido (causa próxima). IV. É de se destacar, ademais, que 

não obstante não subsista relação de identidade perfeita entre a causa de 

pedir e o pedido em todas as ações, o fato é que a causa de pedir remota 

é de influência em todas as demandas, o quê implica considerar, por força 

de conclusão lógica, que o julgamento de uma ação está diretamente 

ligado ao resultado-final da outra. Como forma de evitar futuras decisões 

dissonantes a respeito de temas convergentes, visto que é natural 

decisões sobe a mesma matéria abrigarem entendimento diversos, 

entendo que a reunião dos feitos é medida que se impõe, a fim de que 

sejam processadas as ações supracitadas e decididas conjuntamente. 

Nesse sentido: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE 

DESEMBARGADORES. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO EXECUTIVA. 

IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA. CONEXÃO. JULGAMENTO 

ANTERIOR. PREVENÇÃO. Se duas ou mais Ações possuem mesma causa 

de pedir remota, resta caracterizada a hipótese de conexão entre elas. 

Assim, se algum órgão fracionário do presente Sodalício conhece de 

recurso originário de uma dessas ações, ficará prevento para o 

conhecimento dos demais, tudo consoante imperativo do art. 79 do 

RITJMG. (TJMG - Conflito de Competência 1.0672.11.004101-5/002, 

Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 2ª Seção Cível, julgamento em 

24/08/0017, publicação da súmula em 22/09/2017) V. Portanto, partindo da 

premissa de que a demanda de nº. 1001399-02.2018.8.11.0045, em 

trâmite na 6ª Vara Cível, foi distribuída primeiramente e que, inclusive, já 

houve despacho inicial, entende-se assim que a determinação da 

competência, para efeito de processamento e julgamento da presente 

ação, deve ser estabelecida no Juízo da Sexta Vara da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT, vez que é o juízo prevento. VI. Ante o exposto, 

declaro a existência de conexão de ações e, como consequência direta, 

DECLARO COMPETENTE o Juízo da Sexta Vara da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT para processar e julgar a presente demanda por efeito da 

conexão, devendo os autos ser remetidos ao referido juízo. VII. Com o 

trânsito em julgado desta decisão, proceda a Secretaria Judicial a remessa 

dos autos, com as baixas e anotações legais. VIII. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000826-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PAULO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000826-61.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CONCESSÃO, DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO (DIB), PARCELAS DE 

BENEFÍCIO NÃO PAGAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: VALDEIR PAULO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Da análise da 

inicial, percebe-se que não houve o preenchimento, no caso, do requisito 

do prévio requerimento administrativo. Como é cediço, o Supremo Tribunal 

Federal firmou entendimento em sede de Recurso Extraordinário (RE) 

631240, com repercussão geral reconhecida, acerca da necessidade, em 

ações previdenciárias, do prévio requerimento administrativo, sob pena de 

extinção do processo pela inexistência de interesse de agir. Dessa forma, 

SUSPENDO o andamento do feito pelo prazo de 90 dias, e, como 

consequência, DETERMINO que a parte autora, realize o requerimento 

administrativo do benefício, e não sendo finalizado o atendimento neste 

prazo ou sendo indeferido o pedido, junte nova certidão administrativa com 

o status do pedido, sob pena de extinção do processo. Caso o benefício 

seja concedido administrativamente, o processo será extinto. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001485-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GONCALVES DATECH OAB - 043.620.191-70 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. B. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001485-70.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 1.673,29; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ALLAN 

GONCALVES DATESCH DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: JULIANA 

GONCALVES DATECH Parte Ré: EXECUTADO: JUNIOR DE OLIVEIRA 

BARBOSA Vistos etc. 1. Trata-se de “Ação de Execução de Alimentos” 

ajuizada por JULIANA GONÇALVES DATESCH em face de JUNIOR DE 

OLIVEIRA BARBOSA. 2. DECIDO. Cuida-se de pedido de execução de 

sentença de pensão alimentícia por força de acordo homologado por 

sentença e com trânsito em julgado desde junho de 2012. Como é sabido, 

consoante se extrai do art. 531, §2º do CPC, o cumprimento definitivo da 

obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em 
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que tenha sido proferida a sentença. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE 

SENTENÇA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS EM QUE PROFERIDA A 

SENTENÇA. ART. 531, §2º CPC/2015. Decisão agravada determinou 

distribuição autônoma da execução de alimentos com fundamento no art. 

528 do CPC. Pedido de cumprimento de sentença de pensão alimentícia 

nos próprios autos. Acordo homologado por sentença com trânsito em 

julgado desde julho de 2012. Cumprimento da obrigação de prestar 

alimentos é processado nos autos da ação em que foi proferida a 

sentença como prevê o §2º do art. 531 do CPC/2015. Precedentes desta 

Corte. Reforma da decisão. PROVIMENTO DO RECURSO. Des(a). TERESA 

DE ANDRADE CASTRO NEVES - Julgamento: 12/07/2017 - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, AUTOS APARTADOS. Trata-se de execução de alimentos 

definitivos, com sentença transitada em julgado, o que autoriza sejam 

processados nos mesmos autos da ação principal. Inteligência art. 531, 

§2º, do CPC. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70077055689, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 21/03/2018). Assim, 

considerando o fato de ter sido a sentença proferida pelo Juízo da 2ª 

Vara, tenho que o presente juízo não é competente para o julgamento da 

obrigação alimentar em questão. 3. Diante do exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos à Segunda Vara desta Comarca. 

Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Vara 

competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003688-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CASANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS NAVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1003688-39.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ADRIANO CASANOVA REQUERIDO: LUIZ CARLOS NAVA 

Vistos etc. 1. Defiro a gratuidade processual. 2. Recebo a inicial com os 

documentos que a instruem. 3. Postergo a análise da tutela de urgência 

pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir 

o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito 

liminar está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. 4. Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 14/05/2018, às 09h30min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 5. Intime-se a parte 

requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. 6. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; 7. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 341 c.c 344). 

8. As partes devem comparecer acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). 9. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). 10. 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). 11. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). 12. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). 13. Intime-se a parte autora para que, conforme disposto no art. 

319,II, CPC indique o endereço eletrônico das partes. 14. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000012-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDI MARIA DE GODOI BLASS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Numero do Processo: 1000012-49.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: EDI MARIA DE GODOI BLASS 

Vistos. 1. Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe 

sobre as execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 

(quinze) UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na 

distribuição. 2. Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para tomar 

ciência dos termos do referido provimento, os quais passo a transcrever: 

“Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – 

UPF-MT. § 1º. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não 

implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. 

Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 25 de Janeiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000017-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEREMIAS JOSE ALVES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Numero do Processo: 1000017-71.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: GEREMIAS JOSE ALVES DA 

SILVA - ME Vistos. 1. Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, 

que dispõe sobre as execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 

15 (quinze) UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na 

distribuição. 2. Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para tomar 

ciência dos termos do referido provimento, os quais passo a transcrever: 

“Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 
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Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – 

UPF-MT. § 1º. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não 

implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. 

Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 25 de Janeiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000248-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENI VIEIRA COIMBRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Numero do Processo: 1000248-98.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: ROSENI VIEIRA COIMBRA 

Vistos. 1. Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe 

sobre as execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 

(quinze) UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na 

distribuição. 2. Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para tomar 

ciência dos termos do referido provimento, os quais passo a transcrever: 

“Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – 

UPF-MT. § 1º. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não 

implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. 

Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 30 de Janeiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000242-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GREICE KELLEN DE SOUZA FORTUNATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000242-91.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: GREICE KELLEN DE SOUZA 

FORTUNATO Vistos. 1. Processe-se independentemente do pagamento de 

custas, nos termos do artigo 39 da Lei 6.830/80. 2. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com os juros 

e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução. 3. Decorrido o prazo sem a providência supra, 

proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 10 e seguintes da 

Lei 6.830/80. 4. Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para as regras de citação 

escalonadas nos incisos I a IV, do art. 8, da LEF (bem como para o 

regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, “6.16.26.49” e “6.16.26.50”, 

todos da CNGC), expedindo-se o necessário para tanto. 5. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 30 de Janeiro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000369-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BARRETO ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000369-29.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: RAIMUNDO BARRETO ARAUJO 

Vistos. 1. Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe 

sobre as execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 

(quinze) UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na 

distribuição. 2. Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para tomar 

ciência dos termos do referido provimento, os quais passo a transcrever: 

“Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – 

UPF-MT. § 1º. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não 

implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. 

Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 06 de Fevereiro de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura 

Digital)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000426-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PATREZE PEREIRA DO CARMO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000426-47.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: CARLOS PATREZE PEREIRA DO 

CARMO Vistos. 1. Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, 

que dispõe sobre as execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 

15 (quinze) UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na 

distribuição. 2. Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para tomar 

ciência dos termos do referido provimento, os quais passo a transcrever: 

“Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – 

UPF-MT. § 1º. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não 

implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 357 de 810



ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. 

Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde, 07 de Fevereiro de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura 

Digital)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000431-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO LEITE GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000431-69.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: DIVINO LEITE GOMES Vistos. 1. 

Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe sobre as 

execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) UPF-MT 

(Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na distribuição. 2. Intime-se 

a Fazenda exequente, inclusive para tomar ciência dos termos do referido 

provimento, os quais passo a transcrever: “Art. 1º. Determinar o 

arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT. § 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. 

Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde,07 de Fevereiro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001244-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

POWERTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001244-96.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 115,10; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[ISS/ 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA Parte Ré: EXECUTADO: POWERTEC 

COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Vistos. 1. Considerando o 

teor do provimento nº 13/2013-CGJ, que dispõe sobre as execuções 

fiscais com valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) UPF-MT (Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), DETERMINO O ARQUIVAMENTO 

do presente feito, sem baixa na distribuição. 2. Intime-se a Fazenda 

exequente, inclusive para tomar ciência dos termos do referido 

provimento, os quais passo a transcrever: “Art. 1º. Determinar o 

arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT. § 1º. O 

arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na 

extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O desarquivamento dos 

Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da 

iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução. Art. 2º. A 

remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência. 

Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. Cumpra-se. Às 

providências. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de abril de 2018. GLEIDSON DE 

OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001256-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO ANDRE GLAESER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001256-13.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 607,55; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA Parte Ré: EXECUTADO: SILVANO ANDRE 

GLAESER Vistos. 1. Considerando o teor do provimento nº 13/2013-CGJ, 

que dispõe sobre as execuções fiscais com valor inferior ao equivalente a 

15 (quinze) UPF-MT (Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso), 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem baixa na 

distribuição. 2. Intime-se a Fazenda exequente, inclusive para tomar 

ciência dos termos do referido provimento, os quais passo a transcrever: 

“Art. 1º. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – 

UPF-MT. § 1º. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não 

implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado. § 2º. O 

desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução. Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não 

estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus 

da sucumbência. Art. 3º. Este Provimento entre em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.” 3. 

Cumpra-se. Às providências. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de abril de 2018. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000260-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO FERNANDES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO)

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000260-83.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, SUCUMBÊNCIA, CUSTAS, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, LIMINAR, PROVAS, Intimação / 

Notificação]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RAMAO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 358 de 810



FERNANDES FILHO Parte Ré: RÉU: PALOMA DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 

Vistos. 1. Os artigos 7º, § único e 25 do CDC, impõem a todos os 

integrantes da cadeia de fornecimento a responsabilidade solidária pelos 

danos causados por fato ou vício do produto ou serviço. No caso, 

incontroverso que a primeira requerida, integrante da cadeia de 

fornecimento, efetuou a venda do produto questionado à parte autora, de 

modo que é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente 

demanda. Rejeito a preliminar. 2. Ainda, não merece guarida a alegação de 

que a inexistência de prova documental imprescindível na petição inicial 

caracteriza ausência de pressuposto de constituição válida e regular da 

relação processual. É que questão debatida nos autos prescinde da 

apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

que devem ser entendidos como aqueles sem os quais o mérito do litígio 

não possa ser julgado, some-se a isso o fato de que o autor poderá fazer 

prova de seu direito usando de todos os meios legais, bem como os 

moralmente legítimos, nos termos do artigo 369 do CPC. 3. Não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), nem de 

julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 356), de 

modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) seguintes: a) se 

os pneus reclamados apresentam falha decorrente do processo produtivo 

ou o alegado desgaste excessivo decorre de fatores externos ou uso 

inadequado pelo autor; b) se houve adulteração do hodômetro do veículo; 

c) existência/extensão dos danos materiais pleiteados; d) 

existência/extensão dano moral suportado pela autora, e se seus 

pressupostos restaram configurados; e) critérios para aferição de 

eventual valor dos danos morais; f) nexo causal entre o alegado vício de 

produto e os danos eventualmente demonstrados; g) demais pontos que 

sejam verificados no decorrer da instrução pelo juízo como sendo de 

interesse para o deslinde da causa. 4. Há hipótese de inversão legal do 

ônus da prova, já que a natureza da relação jurídica estabelecida entre as 

partes é de consumo, atraindo a aplicação do artigo 6º, VIII, do CDC, 

especificamente no que se refere a inexistência de vício do produto e a 

ausência de nexo causal entre o indigitado vício e os danos eventualmente 

demonstrados, bem como a inexistência de adulteração do hodômetro. 

Registro, de outro lado, que a inversão do ônus da prova não é, em tese 

automática, e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou 

verossimilhança das alegações da parte requerente. Nessa linha, no 

presente caso concreto, mostra-se desnecessária a inversão do ônus da 

prova para demonstração da existência/extensão dos alegados prejuízos 

materiais e morais, posto que inexiste a alegada hipossuficiência do 

consumidor, sendo-lhe oportunizado ampla dilação probatória, não 

havendo qualquer dificuldade em comprovar essas alegações, atraindo, 

nesse particular, a regra geral estampada no artigo 373, I do CPC. 5. Julgo, 

ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação. 6. A primeira requerida 

pugnou pela produção de prova pericial (id. 10900825), ao passo que a 

parte autora requereu o depoimento pessoal da parte requerida, prova 

testemunhal e prova pericial (id. 10914564). 7. Defiro as provas almejadas, 

porquanto úteis e tempestivamente pleiteadas. 8. Para prova pericial, 

nomeio o Engenheiro Mecânico JORGE IOANNIS TSILFIDIS, com endereço 

profissional na Rua das Primaveras, 1829, Jardim Botânico, CEP 

78.556-026, em Sinop/MT, fone (6699994321), o qual deverá ser intimada 

para a realização do exame pericial, informando nos autos data da 

realização da perícia, com antecedência de 30 (trinta) dias, a fim da 

Serventia cumprir todos os atos necessários, bem como para, no prazo de 

cinco (05) dias, apresentar proposta de honorários. A(s) requerida(s) 

responder(á)ão solidariamente pelos honorários relativos à perícia 

solicitada. Assim que apresentada a proposta de honorários pela perita, 

intimem-se para depositar o valor, no prazo de cinco (05) dias, a fim de 

que o feito possa prosseguir. Defiro, desde logo, o levantamento de 50% 

do valor dos honorários periciais a favor do perito, antes do início da 

perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados da 

data da perícia. 10. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos, caso entendam necessário 

(CPC, art. 465). 11. Após, realizada a perícia e apresentado o respectivo 

laudo, intimem-se às partes para, querendo, apresentarem manifestação, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer 

(CPC, art. 477, §1º). 12. Para a prova oral, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 07/06/2018, às 14:00 horas. 13. Registro, ainda 

que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar as testemunhas 

por ele(a) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 14. Expeça-se o necessário. 15. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de abril de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005131-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005131-25.2017.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

Vistos. 1. A parte autora, acima identificada, ingressou com a presente 

“ação ordinária com pedido de tutela provisória” em desfavor da parte 

requerida acima identificada, aduzindo, em síntese, que em 19/09/2017 

recebeu um comunicado da parte requerida noticiando que a partir da 

folha de pagamento do mês de setembro seria efetuado o desconto da 

previdência municipal das Gratificações de Função dos Servidores que 

integram a lista acostada ao feito; que é inconstitucional o desconto de 

contribuição previdenciária sobre a gratificação de função, visto que 

estes descontos não serão incorporados na aposentadoria do servidor, 

caracterizando nítido efeito confiscatório. Pede, em tutela antecipada, a 

suspensão do desconto da contribuição questionada e, no mérito, a 

cessação definitiva da indigitada cobrança, bem como a devolução das 

quantias descontadas indevidamente, além de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. 2. A tutela de urgência, regida 

pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito 

e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (c) a não 

irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada. No caso em 

análise, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito não 

está satisfatoriamente evidenciada nos documentos acostados ao pedido 

inicial, uma vez que a contribuição previdenciária incidente sobre as 

gratificações de função encontra amparo na Lei Complementar n. 40/2005, 

com redação dada pela Lei Complementar 151/2015. Ademais, do ato 

administrativo decorre presunção de legalidade, de modo que a análise 

acerca da inconstitucionalidade da referida lei demanda análise acurada 

de mérito, impróprio para esse momento processual. Ainda, não se faz 

presente o perigo de dano, porquanto eventual dano aos substituídos 

poderá ser pontualmente reparado. 3. Ante o exposto, ausente os 

requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. 4. Observando os prazos 

fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 29/05/2018, às 09:30 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 5. Intime-se o autor na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 6. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2018. Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005131-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE 

JUNTE AOS AUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA, VISANDO 

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005131-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - RO4269 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005131-25.2017.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

Vistos. 1. A parte autora, acima identificada, ingressou com a presente 

“ação ordinária com pedido de tutela provisória” em desfavor da parte 

requerida acima identificada, aduzindo, em síntese, que em 19/09/2017 

recebeu um comunicado da parte requerida noticiando que a partir da 

folha de pagamento do mês de setembro seria efetuado o desconto da 

previdência municipal das Gratificações de Função dos Servidores que 

integram a lista acostada ao feito; que é inconstitucional o desconto de 

contribuição previdenciária sobre a gratificação de função, visto que 

estes descontos não serão incorporados na aposentadoria do servidor, 

caracterizando nítido efeito confiscatório. Pede, em tutela antecipada, a 

suspensão do desconto da contribuição questionada e, no mérito, a 

cessação definitiva da indigitada cobrança, bem como a devolução das 

quantias descontadas indevidamente, além de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. 2. A tutela de urgência, regida 

pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito 

e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (c) a não 

irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada. No caso em 

análise, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito não 

está satisfatoriamente evidenciada nos documentos acostados ao pedido 

inicial, uma vez que a contribuição previdenciária incidente sobre as 

gratificações de função encontra amparo na Lei Complementar n. 40/2005, 

com redação dada pela Lei Complementar 151/2015. Ademais, do ato 

administrativo decorre presunção de legalidade, de modo que a análise 

acerca da inconstitucionalidade da referida lei demanda análise acurada 

de mérito, impróprio para esse momento processual. Ainda, não se faz 

presente o perigo de dano, porquanto eventual dano aos substituídos 

poderá ser pontualmente reparado. 3. Ante o exposto, ausente os 

requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. 4. Observando os prazos 

fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 29/05/2018, às 09:30 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 5. Intime-se o autor na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 6. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2018. Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002158-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1002158-34.2016.8.11.0045 

AUTOR: ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA DUARTE RÉU: NS2.COM 

INTERNET S.A. Vistos. 1. Compulsando os autos, observo que a parte 

autora formulou pedido de assistência judiciária, deixando, contudo, de 

apresentar documentos hábeis visando comprovar a alegada insuficiência 

de recursos financeiros. Inicialmente, anoto que o objetivo teleológico da 

gratuidade é servir de instrumento destinado a materializar o mandamento 

constitucional do livre acesso ao Judiciário, assegurando que nenhuma 

lesão ou ameaça de direito seja subtraída da apreciação do órgão 

jurisdicional. Entretanto, como se sabe, a presunção de hipossuficiência é 

relativa, consoante se depreende do art. 99, § 2º, do CPC. O referido 

benefício, portanto, está endereçado tão-somente àqueles que não podem 

reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, 

sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Destarte, o 

artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, estabelece que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, com o que, desde a Edição da 

Constituição de 1988, a insuficiência de recursos deve ser demonstrada, 

in verbis: “Art. 5º. LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” A assistência 

judiciária gratuita, por conseguinte, é benefício destinado às pessoas 

efetivamente necessitadas, devendo a insuficiência de recursos ser 

demonstrada e analisada subjetivamente, caso a caso. Na hipótese dos 

autos, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha declarado “ser 

pessoa pobre, na forma da lei", não trouxe aos autos provas suficientes 

quanto à referida assertiva, na verdade, dos autos decorre elementos 

indiciários que contrariam tal afirmação. Sendo assim, diante da absoluta 

anemia de provas quanto à alegada hiposuficiência, determino seja a parte 

autora intimada, através de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente elementos suficientes para a comprovação da 

sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, comprovante de 

renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Lucas do 

Rio Verde, 17 de Fevereiro de 2017. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002158-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002158-34.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 18.320,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 
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RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 

DUARTE Parte Ré: RÉU: NS2.COM INTERNET S.A. 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 29/05/2018, às 

10:30 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. Expeça-se o necessário. 7. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 19 de abril de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001443-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS SANTOS PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001443-21.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 14.310,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51), RURAL (ART. 48/51), 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARLENE DOS SANTOS PEREIRA LIMA Parte Ré: 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de 

ação previdenciária proposta pela parte acima identificada contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

implantar o benefício de aposentadoria por idade rural. 2. A tutela de 

urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) 

probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Partindo das premissas legais e considerando os elementos de 

cognição existentes nos autos, tenho que a parte autora não conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ os requisitos indispensáveis para que este juízo 

se convença da probabilidade do direito alegado. Isso porque a situação 

fática alegada pelo autor não restou suficientemente demonstrada, 

notadamente a respeito da condição de trabalhador rural, sendo 

imprescindível para tanto a instrução probatória. 3. Pelo exposto, INDEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela, sem prejuízo de sua reapreciação por 

ocasião da sentença. 4. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. 5. Cite-se a parte ré para que, no 

prazo de trinta (30) dias, apresente resposta escrita, acompanhada de 

documentos e especificando as provas que pretende produzir, inclusive 

eventual rol de testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, 

quando e se aplicáveis. 6. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a 

contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando 

as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, 

se ainda não as tiver indicado. 7. Para prova oral, inclusive interrogatório, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/06/2018, às 

14:00 horas. 8. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 9. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC. 10. Expeça-se o necessário. 11. Intime-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 16 de abril de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000882-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA CANDIDA DE RESENDE COSTA (AUTOR)

PEDRO DORNEL DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE BARBOSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000882-65.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 400.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

PEDRO DORNEL DA COSTA, NILZA CANDIDA DE RESENDE COSTA Parte 

Ré: RÉU: JACKELINE BARBOSA Vistos. 1. Compulsando os feito, extrai-se 

que a parte requerida não foi citada pessoalmente (id. 5596849 e id. 

5612910). 2. Assim, manifeste-se a parte autora quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias. 3. Assim que solicitado o 

ato, expeça-se o necessário para a citação, designando-se, 

independentemente de conclusão, nova data para a audiência de 

conciliação junto ao CEJUSC (o que deverá ser feito mediante consulta 

prévia ao gabinete pela Sra. Gestora). 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 13 de abril de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES (EXECUTADO)

ALCENO DALLA ROSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, PARA 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111453 Nr: 4634-96.2015.811.0045

 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: ALAIDE PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, 

revogando a liminar concedida às fls. 27/28.3.1. Com fulcro no artigo 85, § 

2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando tais verbas suspensas 

pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da gratuidade de justiça.3.2. Com 
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o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.3.3. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 116575 Nr: 7598-62.2015.811.0045

 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: MARIA BENICIO DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial.3.1. 

Com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

ficando tais verbas suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da 

gratuidade de justiça.3.2. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 101411 Nr: 22240-74.2014.811.0045

 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: GILMAR BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial.3.1. 

Com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

ficando tais verbas suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da 

gratuidade de justiça.3.2. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 597 Nr: 2989-85.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A-CDPAFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRA L. BUSATO - 

OAB:OAB-PR 5089, WALDEMÉRITON N. DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:OAB-PR 15980

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que manifeste-se nos 

autos, tendo em vista o prazo de suspensão decorrido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111600 Nr: 4727-59.2015.811.0045

 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: LUCICLEIA ROCHA DE LIMA

 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

 Initmação do douto advogado da parte autora, para que no prazo de 

05(cinco) dias, especifique nos autos as provas que pretende produzir, 

justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 26485 Nr: 533-60.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SBABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLEIGE CASSIANO SBABO - 

OAB:2227/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Intimação do patrono do autor para, manifestar-se nos autos, no prazo de 

10(dez) dias, sob pena de intimação diretamente ao autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111271 Nr: 4568-19.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZEOP, CLEIDIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES PONCIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que impulsione o feito, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39037 Nr: 4063-04.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORÁ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORRETO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:MT/9.301, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação das doutas procuradoras da parte autora, para que impulsionem 

o feito no prazo de 10(dez) dias, sob pena de intimação diretamente a 

autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112289 Nr: 5080-02.2015.811.0045

 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: JACQUELINE PINHEIRO

 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

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que no prazo legal, 

manifeste-se sobre o petitório e documentos de fls. 65/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108900 Nr: 3319-33.2015.811.0045

 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: GDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 
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TAVARES - OAB:11.445/MT

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que impulsione os 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de intimação diretamente a 

autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 99025 Nr: 5220-70.2014.811.0045

 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: WENNER DE ABREU ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) 

CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente concedida; b) CONDENAR 

a ré no pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida 

da correção monetária calculada pelo INPC e dos juros moratórios de 1% 

ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos devidos desde a data da 

presente sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto 

aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já que antes do arbitramento 

não há como existir mora).3.2. Pela sucumbência, atento ao princípio da 

causalidade que a norteia, fica a parte ré condenada no pagamento da 

integralidade das custas e despesas processuais, além da verba 

advocatícia ao advogado do autor que, nos termos do artigo 85, § 8, do 

CPC e, considerando-se o trabalho por ele realizado, fixo em R$. 1.200,00 

(um mil e duzentos reais).3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114905 Nr: 6627-77.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DO NASCIMENTO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores referentes ao contrato nº 

0213030152, negativada em R$ 228,80 (duzentos e vinte e oito reais e 

oitenta centavos), já que se trata do único contrato discutido na presente 

demanda, conforme referência das faturas de f. 23-6;b) CONDENAR a ré 

no pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida 

da correção monetária calculada pelo INPC e dos juros moratórios de 1% 

ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos devidos desde a data da 

presente sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto 

aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já que antes do arbitramento 

não há como existir mora).c) Confirmar a liminar anteriormente concedida 

às f. 30-1. 3.2. Pela sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia, fica a parte ré condenada no pagamento da integralidade das 

custas e despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado 

do autor que, nos termos do artigo 85, § 8, do CPC e, considerando-se o 

trabalho por ele realizado, fixo em R$. 1.200,00 (um mil e duzentos 

reais).3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118250 Nr: 8569-47.2015.811.0045

 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: LUCINEIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial.3.1. 

Com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), ficando tais verbas 

suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da gratuidade de 

justiça.3.2. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 101288 Nr: 22144-59.2014.811.0045

 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: NEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DETERMINAR a 

retificação do pólo passivo devendo constar como parte requerida 

AYMORÉ CRÉDITO FINCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, procedendo-se a 

baixa no cadastro dos autos da empresa SANTANDER 

FINANCIAMENTOS.b) DECLARAR a inexistência da dívida concernente aos 

valores de R$ 32.501,76 (trinta e dois mil, quinhentos e um reais e setenta 

e seis centavos) referente ao contrato nº 20020607384000 e, R$ 448,50 

(quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) referente ao 

contrato nº 20020696001000.c) CONFIRMAR os efeitos da liminar 

anteriormente concedida; d) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora 

da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), relativamente aos danos 

morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária calculada 

pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 

1º, CTN), ambos devidos desde a data da presente sentença até o efetivo 

pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 

do STJ, já que antes do arbitramento não há como existir mora).3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos 

termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele 

realizado, fixo em 20% sobre o valor da condenação.3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115153 Nr: 6752-45.2015.811.0045

 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: DIVA NOBRES PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 446,84 

(quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) 

referente ao contrato nº 504814521;b) CONFIRMAR os efeitos da liminar 

anteriormente concedida; c) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), relativamente aos danos 

morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária calculada 

pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 

1º, CTN), ambos devidos desde a data da presente sentença até o efetivo 
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pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 

do STJ, já que antes do arbitramento não há como existir mora).3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos 

termos do artigo 85, § 8, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele 

realizado, fixo em R$. 1.200,00 (um mil e duzentos reais).3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 96668 Nr: 3274-63.2014.811.0045

 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: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

para declarar a nulidade parcial da taxa para fiscalização de manutenção 

Com. Ind, do exercício de 2014, com vencimento para 31/03/2014 (f. 51), 

no valor excedente ao devido nos termos da LC 46/2006.3.1. Por estarem 

presentes os requisitos da probabilidade do direito, conforme 

demonstrado, bem como o perigo de dano, concedo ainda tutela 

antecipada de forma parcial, para o fim de determinar que a parte 

requerida se abstenha de qualquer meio indireto de coerção na 

perseguição do crédito declarado nulo, nos termos do item retro, 

notadamente, abstenção de negativação em cadastros de devedor, 

impedimento administrativo de funcionamento, entre outros de igual 

natureza, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

100,00 (cem reais), a ser revertida em prol da parte autora, limitada a 60 

dias. 3.2. Pela sucumbência e já que recíproca, atento ao princípio da 

causalidade que a norteia, fixo os honorários em 15% sobre o valor do 

proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, CPC). Considerando que os 

litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC), o autor arcará 

com 30% (trinta por cento) e os requeridos 70% (setenta por cento) dos 

honorários, das custas e despesas processuais, atentando-se para o 

disposto no art. 3º, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001, bem como vedada a 

compensação. 3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111665 Nr: 4762-19.2015.811.0045

 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: JAILSON DE BRITO SANTOS

 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

 Intimação do douto advogado da parte autora para que no prazo de 

05(cinco) dias, especifique nos autos as provas que pretende produzir, 

justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113048 Nr: 5517-43.2015.811.0045

 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: LAECIO FELIPE MIRANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do douto advogado da parte autora para que no prazo de 

05(cinco) dias, especifique nos autos as provas que pretende produzir, 

justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113484 Nr: 5776-38.2015.811.0045

 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: LUCINEIA SODRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do douto advogado da parte autora para que no prazo de 

05(cinco) dias, especifique nos autos as provas que pretende produzir, 

justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114031 Nr: 6129-78.2015.811.0045

 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: JOEL LIMA 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:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação do douto advogado da parte autora para que no prazo de 

05(cinco) dias, especifique nos autos as provas que pretende produzir, 

justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113679 Nr: 5921-94.2015.811.0045

 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: SANDRA REGINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Intimação do douto advogado da parte autora para que no prazo de 

05(cinco) dias, especifique nos autos as provas que pretende produzir, 

justificando-as.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 93616 Nr: 723-13.2014.811.0045

 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: HELMUTE AUGUSTO LAWISCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:SP/239.437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142

 3. Ante o exposto, acolho os embargos para declarar a decisão de f. 

232/247 nessa parte, a qual passa a conter os fundamentos ora 

exarados, bem como a seguinte parte dispositiva:“b) A devolução do valor 

(que dependerá de liquidação de sentença) será na forma simples (e não 

em dobro), com atualização monetária pelo INPC, a contar da data do 

pagamento indevido, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação.”3.1. Permanece, no mais, como está lançada a sentença.4. 

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação/complementação 

de recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 5. Decorrido o prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 364 de 810



supra, por cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 

1.010 do CPC, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com os 

cumprimentos deste Juízo. 6. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25717 Nr: 3561-70.2007.811.0045

 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: JERONYMO ZANARDO JUNIOR, IZANA NÉIA 

ZANARDO, JERONIMO ZANARDO NETO - MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR LUIZ BASSO, JOÃO LUIZ BASSO, 

ROSANGELA TEREZINHA BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10.319/MT

 “3. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 403 do Código Civil e 333, I, do Código de Processo Civil, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o 

fim de CONDENAR os requeridos no pagamento ao autor Jeronymo 

Zanardo Junior da importância de R$ 2.435,00 (dois mil quatrocentos e 

trinta e cinco reais), relativamente aos danos materiais decorrentes dos 

gastos com a pintura do imóvel, devidamente acrescida da correção 

monetária, calculada pelo INPC, a incidir do respectivo desembolso, e dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da citação; CONDENO, ainda, os requeridos no pagamento ao autor 

Jeronymo Zanardo Junior da importância de R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais), relativamente a multa contratual em razão do descumprimento do 

instrumento, devidamente acrescida da correção monetária calculada pelo 

INPC, a incidir desde a data ajuizamento da presente ação, e dos juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a 

partir da citação (arts. 405, CC e 219, CPC), ambos devidos até o efetivo 

pagamento, ficando autorizado o abatimento do valor do portão eletrônico 

deixado pelo requerido, ora arbitrado em R$ 650,00 (seiscentos e 

cinquenta reais) .”3.1. Permanece, no mais, como está lançada a 

sentença.4. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação/complementação de recurso [art. 1.026 do Código de 

Processo Civil]. 5. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121373 Nr: 1279-44.2016.811.0045

 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: DEONILDA OLIMPIA FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC NASCIMENTO MARQUES, IONICE 

SOARES DO NACIMENTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT/10.823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:OAB-MT 9.845, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 Intimação da parte requerida para manifestação no prazo de 10(dez) dias, 

acerca do petitório de fls. 208/210

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100774 Nr: 6510-23.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - 

OAB:OAB-SP 215.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que junte aos autos 

diligência para cumprimento de mandado. Valor de R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118477 Nr: 8681-16.2015.811.0045

 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: KARLA DE OLIVEIRA SILVA SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO AUGUSTO SCHERER, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, manifeste-se sobre o 

laudo de avaliação de fls. 91/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113647 Nr: 5902-88.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JUCINEI VICENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12560, MARCELO ÁLVARO C.N.RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para que junte aos autos, 

guia de preparo de distribuição de carta precatória, a ser cumprida na 

comarca de Arenápolis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106951 Nr: 2290-45.2015.811.0045

 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: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS PRATES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane da Cunha Ribeiro - 

OAB:GO0027263, RENATA SOARES PEIXOTO - OAB:37.791/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que manifeste-se nos 

autos, tendo em vista a correspondência de citação devolvida às fls. 

83/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114644 Nr: 6490-95.2015.811.0045

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB-SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora para, que manifeste-se nos 

autos, tendo em vista a certidão negativa de fls;63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91362 Nr: 5242-65.2013.811.0045

 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): JANIO MARCELO ANCINI, JANIO MARCELO 

ANCINI COMERCIO DE CONFEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, DAFINI PAULA SAGA GOMES - OAB:17.023-0/MT, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067, RENATO CHAGAS 
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CORREA DA SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestação:"Certifico, eu, Oficiala de Justiça 

abaixo assinada, que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz 

de Direito desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído 

dos autos supramencionados, diligenciei-me, no dia 11/04/2018, à Av. 

Pará, nº 659, Bairro Cidade Nova, e, ali sendo, DEIXEI DE PROCEDER À 

CITAÇÃO da parte requerida, JANIO MARCELO ANCINI, tendo em vista que 

encontrei o imóvel desocupado e fui informada por um morador vizinho, Sr. 

Augusto, de que os moradores mudaram de endereço, sendo que não 

soube confirmar se, de fato, o requerido é que residia no local.

 Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91652 Nr: 5537-05.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITO LIVIO DA SILVA STEFANELLO, LOISE BRENNER 

STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16.857, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:OAB/MT 14595-B

 Intimação do embargante, para que no prazo legal, apresente 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 43279 Nr: 3585-59.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BANDEIRA, MAFRE-VERA 

CRUZ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON JOSÉ CARNEIRO 

JUNIOR - OAB:OAB-PR 55 846, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:OAB/SP 116353

 Intimação do douto advogado da parte autora para, que no prazo legal, 

apresente contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 27375 Nr: 1358-04.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSE DE PELEGRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que informe nos autos os dados de conta 

para transferência do valor liberado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 93616 Nr: 723-13.2014.811.0045

 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: HELMUTE AUGUSTO LAWISCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:SP/239.437, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142

 3. Ante o exposto, acolho os embargos para declarar a decisão de f. 

232/247 nessa parte, a qual passa a conter os fundamentos ora 

exarados, bem como a seguinte parte dispositiva:“b) A devolução do valor 

(que dependerá de liquidação de sentença) será na forma simples (e não 

em dobro), com atualização monetária pelo INPC, a contar da data do 

pagamento indevido, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação.”3.1. Permanece, no mais, como está lançada a sentença.4. 

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação/complementação 

de recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 5. Decorrido o prazo 

supra, por cumpridas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 

1.010 do CPC, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com os 

cumprimentos deste Juízo. 6. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 24595 Nr: 2198-48.2007.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada nas fls. 

160/162 dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 3. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001331-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA PICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001331-52.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 13 de junho 

de 2018, às 10h00min. Intimem-se a requerente, através do advogado 

constituído. 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 a requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de abril de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001166-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MARIO BERGAMASCO (REQUERENTE)

ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO (REQUERENTE)
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REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO (REQUERENTE)

LADIR MONDARDO BERGAMASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001166-05.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 13 de junho 

de 2018, às 09h30min. Intimem-se os requerentes, através do advogado 

constituído. 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]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de abril de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94445 Nr: 1388-29.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELTO DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA, DORGIVAL MARTINS 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, 

WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR o autor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, comprove a a 

distribuição das cartas cartas precatórias expedidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40089 Nr: 408-87.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PITANGUEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME, MOACIR FREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 Processo n.º 408-87.2011.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal, em que o credor pretende a 

satisfação de seu crédito, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se que, na data de 10 de novembro de 2016, foi determinada a 

realização de penhora de dinheiro e aplicações financeiras dos 

executados, de acordo com o valor atualizado da dívida apresentado pela 

exequente e que, posteriormente, produziu o bloqueio da totalidade do 

valor devido (fls. 87 e 97/100). Segundo os informes produzidos no 

processo, é possível divisar que foi efetivada a intimação pessoal dos 

executados, sobre a penhora, ocasião em que requereram a conversão 

da penhora em pagamento (fl. 112) e, também, a intimação da exequente, 

que quedou-se inerte (fls. 115/117).

Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se a ultimação do 

pagamento integral da obrigação jurídica [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.

Expeça-se alvará de liberação da quantia em dinheiro depositada no 

processo em benefício da exequente.

Condeno os executados no pagamento das custas judiciais.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de março de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88000 Nr: 1854-57.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 INTIMAÇÃO da parte Embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar 

a(s) carta(s) precatória(s) expedida(s) , devendo comprovar a(s) 

distribuição(ões) no prazo de 30 dias, informando o número e a Vara do 

Juízo deprecado onde foi distribuída, para posterior acompanhamento pelo 

Juízo deprecante, ou efetuar o recolhimento das custas custas e taxas 

judiciais para o envio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26586 Nr: 604-62.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Intimação das partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestem acerca do Laudo de Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93333 Nr: 519-66.2014.811.0045

 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): MARIELE ALINE DALLA CORT, MARIELE ALINE 

DALLA CORT - ME

 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 para manifestar acerca do retorno das cartas 

de citação, no prazo de 05 dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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MIRANDA & MOMBERGER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO)

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n° 1000450-46.2016.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial ajuizada por Miranda & Momberger Ltda-EPP contra 

Modal Serviços de Construção Ltda-EPP, ambas já qualificadas nos autos. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a 

decidir. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se que foi realizado o bloqueio, via Sistema BacenJud, do valor 

integral da dívida (evento nº 5586148 – págs. 1/2). Por outro lado, 

segundo os informes contidos no processo eletrônico em apenso n.º 

1001796-32.2016.811.0045, deflui-se que foi proferida sentença que 

julgou improcedentes os embargos à execução interpostos pela empresa 

executada. Com o trânsito em julgado da sentença de embargos à 

execução e mantida a decisão de improcedência, a penhora de dinheiro, 

originalmente realizada, muda de natureza e passa a constituir meio eficaz 

de pagamento da dívida e quitação integral da obrigação. 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 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. Após o trânsito em 

julgado, da sentença proferida nos embargos em apenso, sem 

modificações, expeça-se alvará de liberação, do dinheiro depositado no 

processo (evento nº 5586148), em favor da empresa exequente. Custas 

judiciais pela executada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001796-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA & MOMBERGER LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001796-32.2016.811.0045. Trata-se de Embargos à 

Execução formulados por MODAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-EPP contra MIRANDA & MOMBERGER LTDA-EPP, em que arguiu, 

como matéria preliminar, inépcia da petição inicial, por ausência de 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes. No mérito, 

sustentou que a embargada “sequer juntou aos autos contrato que desse 

origem ao pleito da ação original, simplesmente juntando aos autos 

documentos fabricados com o nome ‘fatura’ e ‘boletos’ sem qualquer fato 

gerador ou comprovação de serviços prestados ou pactuados” e que 

“que tais documentos não comprovam a relação jurídica entre as partes, 

não servindo como Título Extrajudicial”. Requereu, ao final, a procedência 

do pedido para o fim de extinguir a execução. Os embargos foram 

recebidos sem o efeito suspensivo. Intimada, a empresa embargada 

apresentou impugnação, oportunidade em que sustentou a legalidade da 

emissão das duplicatas virtuais. Defendeu que as duplicatas virtuais (os 

boletos), acompanhadas de instrumentos de protesto e documentos 

fiscais que comprovam a prestação de serviço, juntados no processo 

executivo, constituem título executivo extrajudicial, suficientes para 

embasar a execução. Acrescentou que a prestação dos serviços está 

evidenciada por farta documentação fiscal. Pediu a improcedência dos 

embargos e a condenação da embargante por litigância de má-fé. Na 

sequência, à vista da existência de garantia do juízo, por intermédio de 

penhora de dinheiro, foi determinada a suspensão da execução (evento 

nº 6722009). Foi proferido despacho saneador, momento em que foi 

rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial e foram fixados os 

pontos controvertidos da lide (evento nº 8080188 – págs. 1/3). Durante a 

instrução foi colhido o depoimento pessoal do representante legal da 

embargante (eventos nº 9080661 e 9080667), bem como foram inquiridas 

quatro testemunhas arroladas (eventos nº 9080651, 9080653, 9080671 e 

10817397). Encerrada a instrução, tão somente a embargada veiculou 

memoriais escritos, repisando seus argumentos e pedidos (evento nº 

12199224). Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Primeiramente, quanto à tese preliminar de inépcia da 

petição inicial, deflui-se que se trata de temática que já foi alvo de decisão 

judicial, sendo afastada, na íntegra, pelo quê, inclusive, se operacionalizou 

o instituto da preclusão temporal [art. 223 do Código de Processo 

Civil/2015], consoante se pode verificar do conteúdo dos dados e das 

informações registradas no veredicto juntado no evento nº 8080188. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. Deveras, segundo a norma de regência, a duplicata é 

título executivo extrajudicial [art. 784, inciso I do Código de Processo 

Civil/2015]. Trata-se de título de crédito, eminentemente causal, que tem 

origem sempre em uma efetiva compra e venda mercantil ou prestação de 

serviços, sendo exigido para sua exequibilidade o aceite ou, então, a 

existência de protesto, acompanhado do recibo de entrega da mercadoria 

ou do comprovante de prestação do serviço [art. 15, incisos I e II da Lei nº 

5.474/1968]. Tratando-se de compra e venda mercantil ou de prestação de 

serviços, gravada por meio magnético ou de gravação eletrônica de 

dados, fica o credor autorizado a emitir as denominadas duplicatas 

virtuais, sendo de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos para a 

realização do protesto [art. 8º, parágrafo único da Lei nº 9.492/1997]. 

Nestes casos, o protesto por indicação, acompanhado da nota fiscal e do 

recibo de entrega da mercadoria ou do comprovante de prestação do 

serviço, é suficiente para instruir a execução por título extrajudicial, sendo 

desnecessária a apresentação do título executivo físico. Basta que o 

credor instrua a petição inicial com: a) o protesto do título; b) o 

comprovante do negócio; e c) o comprovante da entrega das 

mercadorias/recebimento da prestação de serviço. Nessa mesma linha de 

raciocínio, para ratificar este posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, 

que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a 

que se encontra sob enfoque: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR 

INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO INSTRUMENTO DE 

PROTESTO, DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE 

ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXECUTIVIDADE RECONHECIDA. 1. Os 

acórdãos confrontados, em face de mesma situação fática, apresentam 

solução jurídica diversa para a questão da exequibilidade da duplicata 

virtual, com base em boleto bancário, acompanhado do instrumento de 

protesto por indicação e das notas fiscais e respectivos comprovantes de 

entrega de mercadorias, o que enseja o conhecimento dos embargos de 

divergência. 2. Embora a norma do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 permita o 

protesto por indicação nas hipóteses em que houver a retenção da 

duplicata enviada para aceite, o alcance desse dispositivo deve ser 

ampliado para harmonizar-se também com o instituto da duplicata virtual, 

conforme previsão constante dos arts. 8º e 22 da Lei 9.492/97. 3. A 

indicação a protesto das duplicatas mercantis por meio magnético ou de 

gravação eletrônica de dados encontra amparo no artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei 9.492/97. O art. 22 do mesmo Diploma Legal, a seu turno, 

dispensa a transcrição literal do título quando o Tabelião de Protesto 

mantém em arquivo gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou 

micrográfica do título ou documento da dívida. 4. Quanto à possibilidade de 

protesto por indicação da duplicata virtual, deve-se considerar que o que 

o art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 admite, essencialmente, é o protesto da 

duplicata com dispensa de sua apresentação física, mediante simples 

indicação de seus elementos ao cartório de protesto. Daí, é possível 

chegar-se à conclusão de que é admissível não somente o protesto por 

indicação na hipótese de retenção do título pelo devedor, quando 

encaminhado para aceite, como expressamente previsto no referido 

artigo, mas também na de duplicata virtual amparada em documento 
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suficiente. 5. Reforça o entendimento acima a norma do § 2º do art. 15 da 

Lei 5.474/68, que cuida de executividade da duplicata não aceita e não 

devolvida pelo devedor, isto é, ausente o documento físico, autorizando 

sua cobrança judicial pelo processo executivo quando esta haja sido 

protestada mediante indicação do credor, esteja acompanhada de 

documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e 

o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos constantes dos arts. 

7º e 8º da Lei. 6. No caso dos autos, foi efetuado o protesto por 

indicação, estando o instrumento acompanhado das notas fiscais 

referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de 

entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados, não 

havendo manifestação do devedor à vista do documento de cobrança, 

ficando atendidas, suficientemente, as exigências legais para se 

reconhecer a executividade das duplicatas protestadas por indicação. 7. 

O protesto de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação do 

boleto, das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos 

comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente 

assinados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador. 

8. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.” (STJ, EREsp 

1024691/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 29/10/2012) – 

com destaques não inseridos no original. Pois bem. Compulsando os 

elementos informativos engendrados no processo, deflui-se que a 

companhia requerente, para embasar o pedido executório, promoveu a 

juntada do instrumento de protesto das duplicatas de venda mercantil, 

acompanhado dos correlatos boletos bancários, sendo o primeiro no valor 

de R$ 17.442,08 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e 

oito centavos), com vencimento em 28/05/2015, e o segundo no valor de 

R$ 3.274,44 (três mi, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos), com vencimento em 31/05/2015 (evento nº 1643594 – 

pág. 1/6 e evento nº 1643598 – pág. 1/6). Ao excursionar o exame a 

respeito do manancial de provas encartadas nos autos, depreende-se que 

a empresa exequente/embargada, ao argumento de que foi contratada 

pela empresa executada/embargante para a realização de transporte de 

mercadorias, anexou ao processo executivo Documento Auxiliar de 

Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE, emitidos no período 

compreendido entre 17/11/2014 e 11/12/2014, na soma em dinheiro de R$ 

22.038,80 (vinte e dois mil, trinta e oito reais e oitenta centavos), os quais 

levam os seguintes números: 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 

1537, 1538, 1540, 1556, 1562, 1574, 1575, 1576, 1577, 1579, 1581, 1582 

e 1585 (eventos nº 1643602, nº 1643646 e nº 1643629). E mais, segundo 

os informes contidos no processo, verifica-se que a empresa 

exequente/embargada, na execução ajuizada contra a empresa 

e m b a r g a n t e / e x e c u t a d a  ( p r o c e s s o  a p e n s o  n º  n . º 

1001792-32.2016.811.0045), postula o valor originário da dívida e das 

custas cartorárias que, acrescida de correção monetária e juros 

moratórios, alcançou o montante de R$ 25.559,25 (vinte e cinco mil, 

quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Portanto, 

diante desta moldura, partindo do pressuposto fático de que é inequívoca 

a existência do negócio e da prestação do serviço, comprovados através 

dos conhecimentos de transporte coligidos, dado à existência do protesto, 

acompanhado dos respectivos boletos bancários, conclui-se que a 

execução está devidamente aparelhada por título executivo extrajudicial, já 

que desnecessária a apresentação física da duplicata mercantil, indicada 

no instrumento de protesto. Deveras, não se mostra plausível a 

argumentação sustentada pela embargante, pois a prestação do serviço 

de transporte está devidamente documentada com os DACTE – 

Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico, os quais 

se referem ao ano de 2014, mas somente em sede de embargos vem a 

devedora argumentar a falta de comprovação da prestação do serviço, 

com base no argumento de que não teria havido qualquer relação jurídica 

entre as partes, embora tenha sido notificada sobre o protesto dos títulos 

ainda no ano de 2015, e nada declarou. Em se tratando de serviço de 

transporte de carga, o conhecimento de transporte desponta como 

documento apto e suficiente para demonstrar a prestação do serviço, 

requisito essencial para emissão da duplicata. Independentemente da 

(in)existência de contrato escrito entre as partes, o fato é, e isso não se 

pode sonegar, houve uma relação comercial entre a empresa executada e 

a empresa exequente, que comprovou a prestação do serviço de 

transporte de forma inequívoca. É que, da análise meticulosa do teor da 

prova oral produzida no processo, deflui-se que subsistem indicativos que 

demonstram, de modo seguro e inequívoco, que a empresa 

exequente/embargada foi contratada pela empresa executada/embargada, 

para realizar o serviço de transporte de brita/pedrisco, cujo material foi 

carregado na empresa Copacel, no município de Nobres/MT, e 

descarregado nas empresas Amaggi e Fiagril, ambas situadas em Lucas 

do Rio Verde/MT, tal como descrito nos DACTE. Em seu depoimento 

pessoal (evento nº 9080661), o representante da empresa 

embargante/executada, apesar de não ter conhecimento de nenhuma 

relação comercial com a empresa embargada/exequente, declarou que 

empresa Modal prestou serviços de pavimentação para a empresa 

Amaggi, em Lucas do Rio Verde/MT, não sabendo aonde foram adquiridas 

as pedras brita, porque não participou ativamente da obra, que ficou a 

cargo, na época, do sócio Rafael Belizário. A testemunha Ademair Luiz 

Rosseto, ao ser inquirida (evento nº 10817397), afirmou que a empresa 

Modal comprou pedra brita da empresa Copacel e autorizou a empresa 

Miranda a realizar o serviço de transporte, com caminhões próprios e 

também com caminhões de terceiros. Não sabe se houve o pagamento 

dos fretes. Jomeci de Assis Araujo Balbino, por sua vez (evento nº 

9080651), aduziu que trabalha com caminhão caçamba e que, no final do 

ano de 2014, realizou o transporte de cascalho, no trecho entre 

Nobres/MT e Lucas do Rio Verde/MT, em favor da empresa Miranda. 

Ademir Flach, no mesmo sentido (evento nº 9080653), destacou ter 

prestado serviço de transporte de pedra brita para a empresa Miranda, 

nos anos de 2015 a 2016, lembrando que a cargas foram entregues em 

Lucas do Rio Verde/MT, na empresa Amagi, para fins de pavimentação. 

Valdemiro Teleken, por fim (evento nº 9080671), referiu que é motorista de 

caminhão e que realizou transporte de brita para a empresa Miranda, a 

pedido da empresa Modal, que estava pavimentando o estacionamento da 

empresa Amagi, em Lucas do Rio Verde/MT. É importante notar, ainda, 

neste cenário, que também subsiste no processo prova material idônea, 

hábil a comprovar, com segurança categoria, a preexistência de tratativas, 

entre os representantes das partes litigantes, com a finalidade de viabilizar 

o pagamento da dívida, originada do serviço de transporte, prestado pela 

empresa exequente, em favor da empresa executada, e que não fora 

adimplido. É o que se extrai do teor da ata notarial que transcreve o 

conteúdo das mensagens trocadas via WhatsApp (evento nº 6829118 e 

6829130), da gravação da conversa mantida via telefone (eventos nº 

6829151 e nº 6829162), e dos emails trocados entres os representantes 

das empresas litigantes (eventos nº 6829180, 6829191 e 6829202), onde 

inclusive o sócio da empresa executada, Rafael Belizário, formula 

proposta de acordo para quitar a dívida (evento nº 6829202 – pág. 1). 

Consequentemente, diante deste cenário, em que a empresa 

exequente/embargada promoveu a efetiva prestação do serviço de 

transporte, demonstrando que a emissão das duplicatas levadas a 

protesto estão lastreadas nos respectivos conhecimentos de transporte 

(DACTE), sendo que a mercadoria foi entregue no destino para o qual foi 

contratado o transporte, e uma vez caracterizado inadimplemento por 

parte da empresa executada/embargante, não vejo como dar entendimento 

diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a 

improcedência dos embargos desponta como medida inquestionável. Com 

o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de ilustração, lanço mão 

dos seguintes acórdãos paradigmas, colhidos do acervo de jurisprudência 

dos Tribunais Estaduais, que versam a respeito de situações análogas à 

presente: “EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Emissão com lastro 

em Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico 

(DACTE) – Conhecimento de transporte que constitui documento suficiente 

para demonstração da prestação de serviço, requisito essencial para 

emissão da duplicata – Protesto por indicação - Duplicata sem aceite, 

porém, protestada e acompanhada do comprovante de prestação dos 

serviços contratados, sendo título hábil para instruir a execução – 

Ausência de assinatura do emitente que não inquina os títulos, sendo 

irrelevante a sua exigência – Precedentes – (...) – Sentença mantida – 

Recurso não provido.” (TJSP; Apelação 1006634-44.2016.8.26.0451; 

Relator (a): Heraldo de Oliveira; 13ª Câmara de Direito Privado; Data do 

Julgamento: 13/03/2017) — com destaques não inseridos no texto original. 

“APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - DUPLICATAS - ACEITE POR 

PRESUNÇÃO - TERMO DE "CONHECIMENTO DE TRANSPORTE E 

RODOVIÁRIO DE CARGAS". Existência de prova de entrega e recebimento 

das mercadorias vendidas. - PROTESTO DE DUPLICATA SEM ACEITE. 

Ausência de recusa do aceite. Prova documental colacionada aos autos, 

que demonstra a relação comercial havida entre as partes. - 

EXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS CARACTERIZADA - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Com Revisão 

9262511-19.2008.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira; 37ª Câmara de 
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Direito Privado; Data do Julgamento: 29/04/2009) — com destaques não 

inseridos no texto original. “Embargos do Devedor - Execução por titulo 

extrajudicial - Duplicatas acompanhadas de conhecimentos de transporte 

rodoviário que demonstram suficientemente a prestação dos serviços 

contratados - Hipótese de reforma da decisão atacada, que acolheu os 

embargos opostos, invertendo-se os ônus decorrentes da sucumbência - 

Apelo provido.” (TJSP, Apelação n° 1.192.860-4, 23ª Câmara, Relator (a): 

Jacob Valente; Data do Julgamento: 18/11/2005) — com destaques não 

inseridos no texto original. Por derradeiro, não se pode perder de 

perspectiva, também, que a embargante/executada, ao formular sua 

pretensão, na ação de embargos à execução, não executou 

comportamento que se contrapõe ao dever de manutenção e de 

observância da lealdade processual e que caracteriza abuso do direito de 

ação, o quê descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, 

inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015]. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial dos 

embargos à execução, por Modal Serviços de Construção Ltda-EPP 

Contra Miranda & Momberger Ltda-EPP e, como consequência direta, 

Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, Condeno a embargante no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor da dívida, considerando-se o 

trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o 

intervalo de tempo que o processo tramitou. Uma vez preclusa a presente 

decisão, Determino que seja trasladada cópia integral do presente 

veredicto à demanda executiva que se encontra associada. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128400 Nr: 4743-76.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIALISSON DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIALISSON DE SOUZA SILVA, Cpf: 

85864812544, Rg: 2001647247, Filiação: Suely Clarindo de Souza e Paulo 

Lino da Silva, data de nascimento: 09/06/1993, brasileiro(a), natural de 

Juazeiro-BA, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Proceder à INTIMAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acerca 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/06/2018, 

às 14h00 que se realizará nesta Comarca

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Diante do teor do parecer ministerial de 

fl. 49, designo audiência admonitória para o dia 05 de junho de 2018, às 

14h00min.2. Intimem-se o recuperando, via edilícia.3. Intime-se ainda, o 

Ministério Público e a Defesa.4. 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, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 18 de abril de 2018

Noara Elisa NilsonGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133379 Nr: 7526-41.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATEUS OLIVEIRA DE LIMA, Cpf: 

02870624220, Rg: 7706907, Filiação: Rosilene Sales de Oliveira e 

Marinaldo Alves de Lima, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder à INTIMAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acerca 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/06/2018, 

às 14h00 que se realizará nesta Comarca

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Diante do teor do parecer ministerial de 

fl. 34, designo audiência admonitória para o dia 05 de junho de 2018, às 

14h00min.2. Intimem-se o recuperando, via edilícia.3. Intime-se ainda, o 

Ministério Público e a Defesa.4. 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, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 18 de abril de 2018

Noara Elisa NilsonGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97060 Nr: 3584-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONAS MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONAS MENDES DA SILVA, Rg: 

17775972001-7, Filiação: Domingos Vieira da Silva e Eliza Mendes da 

Silva, data de nascimento: 19/02/1985, brasileiro(a), natural de Codó-MA, 

Telefone (65) 99914 1659. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 06/06/2018, às 14:15, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Em consonância com o parecer ministerial, 

com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 06 de junho de 2018, às 14h15min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de pena no regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.Intime-se o reeducando, observando-se o endereço informado à 

fl. 99 e, via edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.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, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2018

Noara Elisa NilsonGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85014 Nr: 4574-31.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO MARCOLINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO PAULO MARCOLINO DE SOUZA, 

Filiação: Marcolino da Conceição Souza e Aparecida Divina Souza, data de 

nascimento: 14/01/1979, brasileiro(a). 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) 
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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, no curso do mês de 

setembro de 2011, nesta urbe o denunciado recebeu e ocultou, em 

proveito próprio, coisas que sabia serem produtos de crime de furto, quais 

sejam 65 (sessenta e cinco) aparaelhos de celular usados; 08 (oito) 

carcaças de aparelhos celulares; 08 (oito) chips de telefones celulares; 

02 (duas) máquinas fotográficas digitias; 08 (oito) controles de 

eletrodomésticos; 01 (um) videogame playstation; diversos cabos, fones 

de ouvido, carregadores de pilha e de aparelhos celulares. Assim agindo, 

o denunciado JOÃO PAULO MARCOLINO DE SOUZA, vulgo "Paraná", teve 

sua conduta amoldada ao artigo 180, caput, do Código Penal, 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 procedimento penal, 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 comparecer a audiência de Suspensão 

Condicional do Processo que designo para o dia 24 de fevereiro de 2015, 

às 16h:00min, devendo comparecer na presente audiência acompanhado 

de advogado, pois, caso não compareça acompanhado de defensor 

constituído será lhe nomeado o ilustre Defensor Público que oficia nesta 

Comarca. 3. 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. Defiro o “item 3” do parecer ministerial de fl. 65.6. Outrossim, 

retornem-se os autos ao Cartório Distribuidor para correção do polo 

passivo da presente demanda, devendo-se constar nos exatos termos da 

inicial acusatória.7. Após, venham-me os autos conclusos.

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, 18 de abril de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 21236 Nr: 926-19.2007.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI VIEIRA DE CARVALHO, ALCIMAR JOSÉ 

VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Vistos etc.,

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acusado Sidnei Vieira 

de Carvalho foi condenado a uma pena de 01 (um) ano de reclusão e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (uma) restritiva de 

direito, conforme sentença de fls. 129/131, datada de 02/05/2016, a qual 

transitou em julgado para a acusação, como se vê da certidão de fl. 140.

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, conforme o disposto 

no artigo 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro.

Com efeito, ocorreu a prescrição.

 Ora, da data do recebimento da denúncia (13/04/2007) até a data da 

prolação da sentença (02/05/2016), se passaram mais de 09 (nove) 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 SIDNEI VIEIRA DE CARVALHO, 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 96587 Nr: 3215-75.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEA KONNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/O

 Vistos etc.,

DEFIRO o parecer ministerial de fl. 140. Assim sendo, intime-se a defesa 

da acusada para manifestação acerca do teor da certidão de fl. 139, no 

prazo de 03 (três) dias.

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 82009 Nr: 1296-22.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL LRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR LUCIANO BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - OAB:13534

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIMAR LUCIANO BAIA, Cpf: 

00763240109, Rg: 1599284-5, Filiação: Alcides Luciano Baia e Maria da 

Conceição Martins Baia, data de nascimento: 21/12/1979, brasileiro(a), 

natural de Figueirópolis do Oeste-MT, Telefone (65) 98008183. atualmente 

em local incerto e não sabido
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Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 05/06/2018, às 16:15, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,DEFIRO o parecer ministerial de fl. 201 e, 

com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 05 de junho de 2018, às 16h15min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de pena no regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.Intime-se o reeducando no último endereço informado nos autos 

e via edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.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, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2018

Hugo José Freitas da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 90992 Nr: 4888-40.2013.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIRCEU CAMILO COSMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, ANDRÉ PEZZINI - OAB:13.844-A/MT, 

GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:17442/A, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT, VERA 

LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,

Trata-se de queixa-crime instaurada para apuração da prática dos crimes 

descritos no artigo 138, artigo 139 c/c artigo 141, incisos II e III, todos do 

Código Penal.

A realização de audiência de conciliação, designada para o dia 

13/11/2013, a mesma restou infrutífera (fl. 28).

No dia 25 de julho de 2014, foi recebida a presente queixa-crime, 

determinando-se a citação do querelado (fl. 57).

Realizadas diversas tentativas de citação pessoal do querelado, todas 

restaram prejudicadas (fls. 60, 69 e 73/verso), procedendo-se, então, com 

a sua citação edilícia (fl. 76).

Instado a se manifestar, a parte querelante deixou transcorrer “in albis” o 

prazo (fl. 80).

Pois bem.

Dispõe o artigo 60, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, 

considerar-se-á perempta a ação penal:

I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do 

processo durante 30 dias seguidos.”

Em análise do caso em concreto é evidente que a parte querelante 

tornou-se perempta ao deixar de se manifestar por prazo superior há 30 

(trinta) dias acerca da citação edilícia do querelado.

É importante ressaltar, que a perempção trata-se de matéria de ordem 

pública, que deve ser reconhecida de ofício pelo Juiz.

Nesse sentido, nosso ordenamento jurídico traz as seguintes regras:

“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-la de ofício”.

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

 IV- pela prescrição, decadência ou perempção”. (grifei).

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, nos termos do art. 

60, inciso I, do Código de Processo Penal e 107, IV do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDVALDO OLIVEIRA DOS 

SANTOS, qualificado nos autos, em virtude de ter ocorrido a perempção 

da parte querelante.

P.R.I.

Transitado em julgado, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152806 Nr: 1617-47.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para, INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo legal APRESENTE, Defesa Preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 154089 Nr: 2343-21.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:OAB MT 14.187

 Vistos etc.,1 – Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo. 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 possuir, 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°, CPP4– Em consonância com o disposto no artigo 80 do CPP, 

reputo descabido o desmembramento do processo em relação aos 

indiciados Rodrigo Olindo de Souza da Silva e Alcinei Fernandes de Lima, 

pois não foi oferecida denúncia contra eles pelo “Parquet”. A meu ver, 

seria o caso de instauração de inquérito policial complementar/subsidiário, 

cuja requisição pode ser formulada pelo Ministério Púlbico diretamente à 

Autoridade Policial. Assim sendo, INDEFIRO o “item 3” da cota ministerial de 

fl. 81, facultando ao Ministério Público a requisição de instauração de 

inquérito policial complementar/subsidiário diretamente ao Delegado de 

Polícia. 5 - Expedidos todos os documentos necessários, dê-se vista 

imediatamente dos autos ao Ministério Público para ciência desta decisão e 

para manifestar acerca do pedido de revogação da prisão preventiva de 

fls. 82/88.6 – Deliberei sobre o decreto de prisão preventiva do indiciado 

Rodrigo Olinto de Souza da Silva nos autos em anexo nº 2088-63.2018 - 

id. 153679.7 - Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 102227 Nr: 6404-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para, INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador para, querendo, 

no prazo legal, apresente suas Alegações Finais por Memoriais.

5ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003949-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARDEL SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003949-04.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCELO MARDEL 

SILVA CORREA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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. 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. Aduz a parte requerente que teve nome 

inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançado pelo reclamado. Afirma que a inscrição indevida lhe 

ocasionou danos morais, de forma que pleiteia a correspondente 

indenização. Em análise dos autos observo que a empresa reclamada 

demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação do débito. Isso 

porque o reclamado apresentou o contrato objeto da negativação 

devidamente assinado pela parte autora (ID 10833877). É evidente, 

portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade do 

contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A 

apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, 

g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao negar dívida 

existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de 

má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível 

em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que a litigância 

de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as provas 

apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o vínculo 

ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente assinado. 

Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a 

verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, em que 

pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados 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 e multa que arbitro, cada 

uma, em 10% 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 13 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004335-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALIDIENE GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004335-34.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALIDIENE 

GONCALVES SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

18 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I 

– Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002162-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO FERNANDO DE MELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002162-37.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: SANDRA MARIA 

GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: HELIO FERNANDO DE 

MELLO Vistos. Defiro emenda a inicial. Retifique-se o polo ativo da ação. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na 

secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à 

instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e 

cominações legais, bem como os honorários advocatícios ou nomear bens 

a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários a satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

a penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador(a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 11 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002727-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

HILTON JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

ROSIANE CRISTINA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1002727-98.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CENTRO EDUCACIONAL 

PIAGET ENSINO DE PRE E PRIMEIRO GRAU - ME REQUERIDO: ROSIANE 

CRISTINA SILVA DOS SANTOS, HILTON JOSE DOS SANTOS Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 9693737). 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. 9693737, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003581-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003581-92.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO MATIAS 

GOMES REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA 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. 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 (ID 11126176). A parte requerente, visando 

arquivar o processo, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

11141549). 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 22 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003803-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA NUNES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003803-60.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CLAUDIA REGINA 

NUNES DAS NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. 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 

1028304 e 11028306). A parte requerente, visando arquivar o processo, 

não compareceu à audiência de conciliação (ID 11119257). 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 22 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002457-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINO RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002457-74.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LINO RAUBER 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

JuizadosEspeciais 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. 

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, argüida na 

contestação, pois estamos diante da responsabilidade solidárias entre as 

partes, conforme art. 18 do CDC. A parte requerente alega em síntese, 

que em 27/03/17, adquiriu junto à Requerida, uma máquina de lavar 

roupas, da marca ELECTROLUX LTD16 – 16KG., pelo valor de R$ 1.799,00 

(hum mil, setecentos e noventa e nove reais) e que em maio de 2017 a 

máquina começou a apresentar problemas de barulho no cesto onde são 

colocadas as roupas. Aduz, que levou a máquina até a assistência 

técnica, mas não foi possível realizar o conserto. Por esses motivos, 

requer a condenação das Rés por danos morais e materiais. 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. Em contestação, as Reclamada não juntaram 

nenhuma prova que contrarie as alegações da parte autora. Apenas 

sustentam, em síntese, a ausência de dano moral. Pugnam pela 

improcedência da lide. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Além do mais, os fornecedores de produtos 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade de seus produtos, de 

acordo com o art. 18 do CDC: 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. Assim, analisando 

detidamente os autos e compulsando as provas produzidas, verifico a 

verossimilhança nas alegações da parte reclamante, uma vez que 

apresentou provas suficientes para a análise da demanda, enquanto as 

rés trouxeram apenas alegações, deixando de instruir os autos com algum 

documento que retirasse sua responsabilidade. POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da inicial, 

para o fim de: a- Condenar a parte Reclamada ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, a ressarcir a parte Reclamante à importância 

de R$ 1.799,00,00 (hum mil, setecentos e noventa e nove reais), a título de 

indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo 

“INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do 

desembolso; b) Condenar as Reclamadas solidariamente, a título de 

indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com incidência a partir 

da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu 

arbitramento; 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. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 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, 28 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012179-81.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO BARBOSA MATOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8012179-81.2015.8.11.0045; 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, 18 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001279-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA BOSQUE DOS BURITIS III LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE GONCALVES DE MORAIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001279-90.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: CONSTRUTORA 

BOSQUE DOS BURITIS III LTDA EXECUTADO: CRISTIANE GONCALVES DE 

MORAIS Vistos. Defiro emenda a inicial. Intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título 

executivo extrajudicial original necessário à instrução da presente 

execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais, bem 

como os honorários advocatícios ou nomear bens a penhora, suficientes 

para assegurar a totalidade do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quanto forem necessários a satisfação integral da execução. 

Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora e 

avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do débito 

executado, observando as exigências legais. Fixo honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento), a serem pagos pelas executadas. No caso de 

pagamento integral no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade. Intime-se o executado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) 

prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de 

acordo com a pauta do (a) conciliador(a), ocasião em que poderá a 

executada oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 08 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011833-33.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE ALVES VARELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011833-33.2015.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCIELE ALVES 

VARELA DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A 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, 08 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTON FEITOSA DE MATOS (REQUERIDO)

LEANDRO PEREIRA DA SILVA COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

TARLY AURELIA BOM DESPACHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000631-47.2016.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

ARISTON FEITOSA DE MATOS, TARLY AURELIA BOM DESPACHO, 

LEANDRO PEREIRA DA SILVA COMERCIO - EPP Visto etc., 1. Defiro o 

requerimento veiculado no Id. nº 3729304, com objetivo de amealhar 

informações acerca do atual endereço da empresa reclamada Leandro 

Pereira da Silva Comércio – EPP (CNPJ nº 17.213.047/0001-36), através do 

Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD. 2. Com a resposta nos 

autos, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias. 3. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 08 

de março de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003855-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON NUNES FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003855-56.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ARILSON NUNES 

FERREIRA DE MATOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A reclamante alega, em síntese, que nunca contratou os 

serviços da Reclamante, sendo totalmente ilegal as restrições apontadas 

em seu nome junto ao Serasa. Aduz, que ao tentar crédito na praça, teve 

o mesmo negado em virtude de tais restrições. Assim, requer o 

cancelamento das restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como a condenação da Reclamada pelos danos morais sofridos. Por 

outro lado, a contestação apresenta apenas meras alegações, carecendo 

de documentos que contrariem as alegações da parte autora. Assim, 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da cobrança, e a 

parte requerida não logrou êxito em fazer prova do contrário. 

Efetivamente, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido 

no processo, deduz-se que a Empresa requerida não comprovou, de 

maneira categórica, a regularidade/legitimidade da cobrança — ponto 

crucial/nodal que a requerida poderia lançar mão, para efeito de excluir a 

caracterização da responsabilidade civil e que, portanto, pendeu por 

pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua 

comprovação [art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil; art. 14, 

§ 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de falha na 

prestação de serviços, traduzida na cobrança indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00, quantia que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: A) Condenar a reclamada, a pagar a título de danos morais à 

parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), forte nos artigos no 

art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”); B) Declarar inexistente o 

débito discutido nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer 

tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais; C) Determinar que a reclamada, proceda, 

no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa (não é diária) R$ 

2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento; D) 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. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida 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, 19 

de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000587-57.2018.8.11.0045; Vistos. Converto o julgamento em diligências. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 
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comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011861-98.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AEROMAR AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO TOMELIN - ME (EXECUTADO)

 

juntada

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011641-03.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NARCISO GUNTZEL JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.A. BORTOLUZZI COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728 (ADVOGADO)

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito 

conforme calculo apresentado (ID 10419875), sob pena de ser acrescido 

ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002311-33.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MANOEL MESSIAS 

RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em 

relação a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível ante a 

necessidade de perícia, ressalto que o defeito foi reparado, não sendo 

possível sua realização. Também registro que é facultado ao julgador, 

como destinatário da prova, o indeferimento de produção probatória em 

relação a elemento irrelevante (artigo 370 do Código de Processo Civil), 

sendo certo que no presente feito entendo como suficiente o acervo 

informativo para o deslinde da causa, sendo desnecessária realização da 

perícia. A parte autora alega, em síntese, que teve seu aparelho de rádio 

danificado em virtude de queda de energia, e, ao consultar empresa de 

reparos, foi informado de que a única alternativa seria a substituição do 

mesmo. Diante do contexto probatório, verifico que a presente demanda 

versa sobre a responsabilidade, em tese, da concessionária de energia 

pelos danos materiais ocasionados pela queda da corrente elétrica. Com 

efeito, registro que a responsabilidade da reclamada é objetiva, ou seja, 

independe de culpa, aos danos causados a seus usuários em decorrência 

dos serviços prestados, nos termos do artigo 14 da Lei n. 8.078/1990. 

Diante disso, ressalto que deve haver nos autos prova do ato lesivo, dano 

e do nexo causal. Desses elementos extrai-se que há um conjunto 

probatório hábil para, no mínimo, trazer verossimilhança suficiente a 

embasar a pretensão do reclamante, sendo certo que a responsabilidade 

pela manutenção da rede elétrica é da reclamada, estando essas 

situações dentro do risco do empreendimento. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – GRANDE CONSUMIDORA - AVARIA EM 

EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – 

MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, 

ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO DEMONSTRADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – SENTENÇA ESCORREITA - 

DESPROVIMENTO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, 

e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica 

por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do 

serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por 

conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de causalidade, 

revela-se passível de reparação o dano material decorrente.” (TJ/MT, Ap 

140327/2014, Des. Rel. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara 

Cível, DJE: 12/03/2015) Diante disso, no que tange ao pedido de 

condenação por danos materiais, considero que deva merecer guarida. É 

que, segundo o nosso ordenamento jurídico, aquele que ocasionar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo [art. 927, do Código Civil], sendo certo 

que é devido o valor de R$ 320,00, conforme orçamento juntados com a 

exordial (ID 8272017). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de 

ressarcimento, ao pagamento da quantia de R$ 320,00, corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao 

ano, contabilizados desde a citação; b) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica o autor isento do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002138-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE SANTOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002138-09.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAIMUNDO JOSE 

SANTOS MEDEIROS REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Intime-se o 

requerente para trazer aos autos o comprovante de endereço que faz 

referencia na petição de id 10511984, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde -MT, 

11 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAZINE TEXTIL COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO VALENTIM MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002064-52.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAGAZINE TEXTIL 

COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA - ME REQUERIDO: ROBERTO 
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VALENTIM MIRANDA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da 

ausência do reclamante na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, 

da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de janeiro de 2018. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas 

do Rio Verde/MT, 18 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002365-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002365-33.2016.8.11.0045; Vistos. Considerando a impossibilidade de 

visualização da petição apresentada pelo autor no id. 12585204 e id. 

12585246, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de cinco dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001296-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIZ BOURSCHEID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY VITORINO DA ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001296-63.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: MAURO LUIZ 

BOURSCHEID EXECUTADO: SIDNEY VITORINO DA ROCHA Vistos. 

Considerando o erro na impressão do extrato do RENAJUD, junto aos 

autos neste ato o extrato. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

16 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001123-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING 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 DESPACHO Numero do 

Processo: 1001123-39.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ARTUR DENICOLO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 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, 08 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010110-47.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010110-47.2013.8.11.0045 EXEQUENTE: ANTONIO MARCOS 

LOPES DE OLIVEIRA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Intimem-se as partes 

do retorno dos autos da Turma Recursal, devendo requer o que de direito 

e interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no 

prazo determinado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA CONCEICAO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000555-52.2018.8.11.0045; Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-91.2017.8.11.0045

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:

MOACIR CHEREMETA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002042-91.2017.8.11.0045 REQUERENTE: QUALITYFLEX 

COMERCIO E MARKETING LTDA - ME REQUERIDO: MOACIR CHEREMETA 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 
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e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a empresa requerida isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do 

teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR JUNIOR CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001396-81.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CEZAR JUNIOR 

CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. De início 

ressalto que a reclamada não apresentou contestação, de forma que 

incidem os efeitos da revelia, conforme prevê o artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Alega a parte autora, que houve restrição em seu nome 

referente a débito lançado pela empresa requerida. A empresa requerida 

não logrou êxito em comprovar a legalidade da negativação. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a ré 

deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, consoante alhures 

relatado. A reclamada não demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, 

que a dívida, que deu azo à manutenção do nome da parte reclamante nos 

cadastros de inadimplentes, se acha perfeitamente regular, possui origem 

causal válida ou, residualmente, a implementação de culpa exclusiva de 

terceiro na causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a 

empresa reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir 

a sua responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam 

por pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua 

comprovação [art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a 

parte autora de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato 

ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 

SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, bem como considerando que a parte autora 

possui restrição posterior à discutida no presente feito, e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial 

socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta como 

medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização pelo 

dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 3.000,00, como forma de 

minimizar os transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento 

sem causa para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de : a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 3.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, 

com incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula 

n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, 

contabilizados da data do seu arbitramento; b) Declarar a inexistência do 

débito inscrito objeto da lide, e, como consequência, DETERMINAR a 

exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que 

tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente 

processo, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de 

incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), na 

hipótese de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do 

CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de janeiro de 2018. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO EDIRLON CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 07/06/2018 Hora: 

13:15, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002402-26.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARINETE CORREA 

REQUERIDO: MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA, BANCO ITAULEASING 

S.A. Vistos. Considerando manifestação de id 10375472, intime-se a parte 
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autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-75.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001431-75.2016.8.11.0045 REQUERENTE: FABIO PEREIRA DE 

VASCONCELOS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado 

o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

De início ressalto que a Lei Complementar n. 445/2011 não atribuiu aos 

advogados dos reclamados o poder especial necessário para a 

formalização de acordo, sendo dispensável, portanto, o comparecimento 

na audiência de conciliação, sem que isso implique na revelia e seus 

efeitos. No tocante à preliminar de ilegitimidade ativa, verifico que não 

merece acolhimento, vez que a transferência da propriedade de veículos, 

sendo bens móveis, concretiza-se mediante a tradição, não sendo o 

registro no DETRAN atributivo de propriedade (Nesse sentido: TJ-SP, APL: 

10046841020168260577, 1ª Câmara de Direito Público, Rel: Vicente de 

Abreu Amadei, j. 20/06/2017, Dje: 22/06/2017). Outrossim, a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso não merece 

reconhecimento, porquanto sua responsabilidade em relação aos atos de 

suas autarquias é subsidiár ia (Nesse sent ido:  TJ-SP, 

10125854920158260032 SP, 1ª Câmara de Direito Público, Rel.: Aliende 

Ribeiro, j.: 19/12/2017, Dje: 19/12/2017). Ainda, a alegada incompetêcia do 

juízo para processamento do presente feito não prospera, já que, 

conforme a Resolução 008/2014/TP, cuja cópia foi juntada pelo exequente 

em ID 5914283, determina que esta 5ª Vara da Comarca de Lucas do Rio 

Verde abarca os Juizados Especiais Cível, Criminal e Juizado Especial da 

Fazenda Pública (Resolução 04/2014/TP). No tocante à preliminar de 

ausência de interesse de agir, verifico que a mesma não merece 

acolhimento, vez que, conforme se verá adiante, restaram demonstradas 

a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo. 

No mérito, o reclamante sustenta, em síntese, que em 06/05/2016, teve 

sua moto apreendida, em decorrência de irregularidades. Narra que a moto 

foi furtada no pátio do DETRAN/MT. Em detida análise dos autos observo 

que o veículo de propriedade da reclamante foi apreendido, ingressando 

no pátio do DETRAN/MT. Também resta demonstrado, sem margem para 

dúvida, que o veículo foi furtando dentro do pátio do DETRAN/MT (ID 

1529282 – p. 1-2). A situação fática anteriormente relatada demonstra a 

responsabilidade civil do reclamado, pois foi o responsável pela guarda e 

conservação do veículo em seu pátio, conforme comprova os documentos 

anexados com a inicial. Dessa maneira, deverá indenizar o requerente, a 

título de danos materiais, no valor de R$ 3.000,00, referente ao bem 

furtado, conforme documento juntado em ID 1529298 Nesse aspecto a 

responsabilidade civil do reclamado decorre da teoria do risco 

administrativo consagrado no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, 

onde se prevê que o Estado tem o dever de indenizar, independentemente 

de culpa, pelos danos causados por seus agentes a terceiros, 

estendendo-se tal obrigação às Autarquias, que também respondem 

objetivamente por seus atos. Sobre o tema, jurisprudência do e. Tribunal 

de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — MOTOCICLETA 

APREENDIDA — LICENCIAMENTO VENCIDO — FURTO NO PÁTIO DA 

CIRETRAN — DANO MATERIAL — CABIMENTO. Comprovado o furto da 

motocicleta no pátio da Circunscrição Regional de Trânsito — CIRETRAN, 

devida a indenização pelo prejuízo material gerado ao proprietário do bem, 

pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa, e era seu dever fazê-lo. 

Recurso não provido.” (Apelação n. 151014/2014 – Quarta Câmara Cível – 

j. 14.7.2015) Em relação ao dano moral entendo que o mesmo merece 

parcial procedência. Isso porque a apreensão do veículo pelo órgão de 

trânsito estatal ocasiona uma expectativa legítima de sua guarda e 

conservação, expectativa essa frustrada com o furto, conforme decidido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJMT, Ap 57099/2017, 

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 13/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017). No que se 

refere ao valor do dano moral entendo que não poderá se inexpressivo ou 

insignificante para quem suporta a indenização, de modo que esta cumpra 

a finalidade de dissuadir o ofensor de novos fatos análogos, nem 

exacerbando a ponto de importar em enriquecimento sem causa para a 

parte que sofreu a lesão. Nesse sentido, diante dos limites da questão 

posta, do ato abusivo praticado pelo reclamado e sua dimensão na esfera 

particular e geral da reclamante, visando além do conforto da reparação, 

mas também limitar a prática de atos como o noticiado tenho por adequado 

o valor de R$ 5.000,00, tendo em vista a observância dos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, guardando efetiva correspondência 

entre o ato ilegal e o dano causado, para atender as suas finalidades 

pedagógica e reparadora. Por fim, ressalto que a comunicação para baixa 

do veículo, inclusive no aspecto tributário, é responsabilidade do 

reclamante, sem necessidade de intervenção judicial. Esse fato se revela 

ainda mais contundente quando não demonstrado desídia pelo órgão 

estatal em dar cumprimento a pretensão do interessado. D’outra banda, no 

que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, verifico que o 

mesmo não deve prosperar. E isso se justifica porque as demandadas não 

fizeram qualquer prova quanto à alegada conduta ilícita do autor, 

tampouco que tenham sofrido qualquer espécie de prejuízo em razão da 

mesma, de forma que a improcedência do pedido contraposto é medida 

que se impõe. Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: a) condenar o reclamado 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, e, 

subsidiariamente, o ESTADO DE MATO GROSSO, a pagar em favor da 

reclamante o valor de R$ 3.000,00, acrescidos de correção monetária e 

juros de mora de 0,5% ao mês, contados do evento danoso (06/05/2016), 

conforme súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça; b) condenar o 

reclamado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO, e, subsidiariamente, o ESTADO DE MATO GROSSO, ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com 

correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês, incidentes desde a 

presente data; 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 17 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, 17 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001168-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. S. (REQUERENTE)

S. R. G. (REQUERENTE)

R. L. A. D. L. (REQUERENTE)

A. A. D. S. (REQUERENTE)

M. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. E. I. L. (REQUERIDO)

A. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001168-72.2018.8.11.0045 REQUERENTE: SIDNEI RODRIGUES 

GONCALVES, ALGEMIRO APARECIDO DE SOUZA, JOSE VAZ DA SILVA, 
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RUTE LENE ALVES DE LARA, MARLENE APARECIDA ALVES REQUERIDO: 

ALUCIMAR JACINTO, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

Vistos. Intime-se o requerente para emendar a inicial, a fim de que traga 

aos autos a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Advirto que o 

segredo de justiça somente deverá ser utilizado nos casos previsto no 

artigo 155 do Código de Processo Civil, portanto, se os autos não se 

encaixarem em nenhuma das hipóteses, deverá ser retirado o sigilo dos 

autos. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde-MT, 27 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003232-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003232-89.2017.8.11.0045. REQUERENTE: 

MARLENE SALGADO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Defiro o pedido de ID n° 10143805, em relação à dilação do prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte requerente promova a emenda da inicial, 

conforme determinado na decisão de ID n° 9907571. Intime-se. Cumpra-se, 

às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003295-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA SIMAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003295-17.2017.8.11.0045 REQUERENTE: PAULA 

REGINA SIMAS DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Defiro o pedido de ID n° 10144045, em relação à dilação do prazo 

de 15 (quinze) dias, para que a parte requerente promova a emenda da 

inicial, conforme determinado na decisão de ID n° 9911321. Intime-se. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003337-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGGIANE CORREA SZURMIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003337-66.2017.8.11.0045 REQUERENTE: 

REGGIANE CORREA SZURMIAK REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Defiro o pedido de ID n° 10144841, em relação à dilação do prazo 

de 15 (quinze) dias, para que a parte requerente promova a emenda da 

inicial, conforme determinado na decisão de ID n° 9911539. Intime-se. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003244-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ VITORINO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003244-06.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SERGIO 

LUIZ VITORINO DA ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Defiro o pedido de ID n° 10144987, em relação à dilação do prazo 

de 15 (quinze) dias, para que a parte requerente promova a emenda da 

inicial, conforme determinado na decisão de ID n° 9910202. Intime-se. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003352-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI TOMAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003352-35.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SOELI 

TOMAZI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Defiro o pedido 

de ID n° 10145390, em relação à dilação do prazo de 15 (quinze) dias, 

para que a parte requerente promova a emenda da inicial, conforme 

determinado na decisão de ID n° 9912042. Intime-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003349-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DEORR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003349-80.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADEMIR 

DEORR REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Defiro o pedido 

de ID n° 10145597, em relação à dilação do prazo de 15 (quinze) dias, 

para que a parte requerente promova a emenda da inicial, conforme 

determinado na decisão de ID n° 9911809. Intime-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003189-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MABIA RODRIGUES SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003189-55.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MABIA 

RODRIGUES SOARES DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Defiro o pedido de ID n° 10143504, em relação à dilação do 

prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte requerente promova a emenda 

da inicial, conforme determinado na decisão de ID n° 9907304. Intime-se. 
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Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003214-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE TOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003214-68.2017.8.11.0045 REQUERENTE: 

JAQUELINE TOLARI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Defiro o pedido de ID n° 10142949, em relação à dilação do prazo de 15 

(quinze) dias, para que a parte requerente promova a emenda da inicial, 

conforme determinado na decisão de ID n° 9907652. Intime-se. Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003287-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LUIZ ZATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003287-40.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JAIR 

LUIZ ZATTA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Defiro o 

pedido de ID n° 10142722, em relação à dilação do prazo de 15 (quinze) 

dias, para que a parte requerente promova a emenda da inicial, conforme 

determinado na decisão de ID n° 9910456. Intime-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003164-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE DIANA GARCIA VARGAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003164-42.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEIDE 

DIANA GARCIA VARGAS MACHADO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Defiro o pedido de ID n° 10143132, em relação à 

dilação do prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte requerente 

promova a emenda da inicial, conforme determinado na decisão de ID n° 

9906977. Intime-se. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003165-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003165-27.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUIZ 

FELIPE NETO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Defiro o 

pedido de ID n° 10143309, em relação à dilação do prazo de 15 (quinze) 

dias, para que a parte requerente promova a emenda da inicial, conforme 

determinado na decisão de ID n° 9907089. Intime-se. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003073-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE BORGES KOCHHANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003073-49.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JULIETE 

BORGES KOCHHANN REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Defiro o pedido de ID n° 10141199, em relação à dilação do prazo de 15 

(quinze) dias, para que a parte requerente promova a emenda da inicial, 

conforme determinado na decisão de ID n° 9906757. Intime-se. Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003027-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA TIBES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003027-60.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SERGIO 

LUIZ DE OLIVEIRA TIBES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Defiro o pedido de ID n° 10141105, em relação à dilação do prazo 

de 15 (quinze) dias, para que a parte requerente promova a emenda da 

inicial, conforme determinado na decisão de ID n° 9906492. Intime-se. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de 

abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002964-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1002964-35.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALINE 

DA SILVA TEIXEIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Defiro o pedido de ID n° 10139916, em relação à dilação do prazo de 15 

(quinze) dias, para que a parte requerente promova a emenda da inicial, 

conforme determinado na decisão de ID n° 9905661. Intime-se. Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105715 Nr: 1644-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZELINA POSTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCI ZEFERINO JUNIOR, EDNA APARECIDA 
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MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Verifica-se 

que fora levantada preliminar de inépcia da inicial pela parte requerida em 

sede de contestação (pp. 43/61). II – Pois bem. A preliminar de inépcia da 

inicial está ligada diretamente com o mérito e como tal será analisada, 

quando da prolação da sentença. III – Saem as partes intimadas a 

apresentar memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se pelo requerente. IV - Saem os presentes intimados. V - 

Cumpra-se. Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do 

presente termo de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os 

presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90167 Nr: 4059-59.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERRONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Considerando que não fora juntada nos autos o AR (Aviso de 

Recebimento) da carta de intimação da parte autora, não se sabe se fora 

devidamente intimada para esta audiência, bem como o pedido dos 

patronos das partes, redesigno audiência de instrução para o dia 10 de 

agosto de 2018, às 14h00. II – Expeça-se Carta Precatória para a Comarca 

de Sinop/MT, para a oitiva da testemunha Alvelino Floriano Rosa (p. 153). 

III- Defiro o pedido de expedição de mandado de intimação da testemunha 

Paulo Cabral de Araújo, conforme requerido. IV- Atente-se a escrivania ao 

cumprimento em tempo hábil para a realização do ato aprazado. V – Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Nada mais 

havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35639 Nr: 657-72.2010.811.0045

 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: SEMENTES PREZZOTTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA TRÊS BAGINI, GILMAR J. 

MODEMEV DUARTE, MÁRIO BAGINI, JULIANO FABRICIO TREZ BAGINI, 

DAYANE PRICILA TREZ BAGINI, MARIZA SALETE J. TREZ BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT, 

FERNANDO JOSÉ BONATTO - OAB:PR/25.698, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Em relação 

aos honorários sucumbenciais da decisão referida, bem como os demais 

pedidos formulados nos embargos monitórios serão analisados quando da 

prolação da sentença. II – Homologo o pedido de desistência da oitiva de 

testemunhas, conforme acima requerido. III – Defiro o pedido de juntada de 

documentos. IV - Certifique-se o trânsito em julgado da decisão proferida 

às pp. 139/148, após, conclusos para sentença. V - Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do 

presente termo de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os 

presentes assinado.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 032/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

CONSIDERANDO a solicitação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da 

Comarca de Água Boa – MT, Dr. Jean Louis Maia Dias.

 R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR o servidor JOSÉ RILDO COELHO MACHADO JUNIOR, 

para cargo em Assessor de Gabinete II – PDA-CNE VIII do Meritíssimo Juiz 

de Direito da 2ª Vara desta Comarca de Água Boa – Mato Grosso, com 

efeitos a partir da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Água Boa, 19 de abril de 2018.

 ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 032/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

CONSIDERANDO a solicitação do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da 

Comarca de Água Boa – MT, Dr. Jean Louis Maia Dias.

 R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR o servidor JOSÉ RILDO COELHO MACHADO JUNIOR, 

para cargo em Assessor de Gabinete II – PDA-CNE VIII do Meritíssimo Juiz 

de Direito da 2ª Vara desta Comarca de Água Boa – Mato Grosso, com 

efeitos a partir da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser assinado e editado a partir da publicação desta.

Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Água Boa, 19 de abril de 2018.

 ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33505 Nr: 2514-31.2010.811.0021

 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): Selso Lopes de Carvalho, Luiz Omar Pichetti, 

Edson Carlos Botelho Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436, Juliana 

Batista dos Santos - OAB:11.154/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Em observância à decisão colacionada às fls. 300/302, passo à reanálise 

da decisão proferida à fl. 263-vs, consignando desde já a manutenção de 

todos os seus termos.

Isso porque, conforme fundamentado na decisão e informações de fls. 

277-vs e 295-vs, deixou o executado de comprovar nos autos, que os 

valores bloqueados são provenientes de saldo de salário.

Não obstante, a manifestação e documentos de fls. 272/276, foram 

colacionados aos autos somente depois de preclusa a matéria pelo juízo 

de primeiro grau, mesmo não se tratando referidas supostas provas, de 

documentos novos eis que já existentes quando da primeira manifestação, 

colacionada às fls. 255/256.
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Ainda, ratifico que embora tenha arguido a ausência de intimação, factível 

que a Douta Advogada Juliana Batista dos Santos tomou conhecimento 

inequívoco da determinação, ao promover carga dos autos na data de 23 

de maio de 2017.

Por fim, incontroverso que o valor bloqueado é pouco maior que 30% 

(trinta por cento), dos alegados vencimentos, de forma que, caso 

reconhecida a natureza de provento salarial, plenamente possível a 

manutenção.

Em decorrência dos fatos narrados, mantenho a decisão de fl. 263-vs em 

sua integralidade.

Por consequência, intime-se a exequente a postular o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113003 Nr: 4177-05.2016.811.0021

 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: Planeta Planejamento e Assistência Técnica 

Agropecuária Ltda., Valdir Antonio Justen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Carolina Mendes Ganassini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6.445-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro formulado.

 Nesse passo, renove-se a ordem de citação dantes expedida, porém por 

mandado para cumprimento por meio de oficial de justiça.

 Ressalto que o mandado de citação deverá ser cumprido no endereço 

indicado às fls. 42.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82194 Nr: 1039-69.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28481 Nr: 2913-94.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24350 Nr: 3644-27.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 118041 Nr: 885-75.2017.811.0021

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRECO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Elias Jascoski - ME, Água Boa 

Palace Hotel Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Ferreira 

Vicente - OAB:101599-D, TIAGO GUEDES BORGES - OAB:325457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Diante do exposto, autorizo tão somente a indisponibilidade e bloqueio de 

valores em nome da empresária individual, no exato montante do débito 

atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Por fim, translada-se cópia da 

presente decisão ao processo de execução Código 82724 

(1567-06.2012.811.0021).Por derradeiro, considerando que esta demanda 

se trata de incidente processual, após a realização das providências 

acima, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96002 Nr: 4534-53.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Rodrigues Alves de Oliveira, Cleiton da 

Silva Siqueira, Mauricio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1232 Nr: 783-83.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Luiz Anversa, Cezar Augusto 

Anversa, Irene Maria Anversa, Volmar João Anversa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, registro que a teor do disposto no art. 106, inciso II, e § 2º, do 

Código de Processo Civil, é responsabilidade da parte informar ao Juízo 

eventual mudança de endereço, de forma que tendo o executado Volmar 

João Anversa alterado seu respectivo endereço nada informando nos 

autos, considera-se válida a intimação de fl. 196.

 Nesse passo, reputo que embora devidamente intimado, deixou o 

executado supramencionado de se manifestar nos termos do artigo 854, §

§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

 Assim sendo, converto a indisponibilidade em penhora e, por 

consequência, promovo nesta data a transferência eletrônica da 

importância bloqueada para conta única.

 Por consequência, determino a vinculação do valor penhorado, bem como 

a intimação da exequente para requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento consignando para cumprimento o prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97341 Nr: 685-39.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., 

Fabio Ribeiro Borges Junior, Fabio Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Nesse passo, intime-se a parte exequente a requerer o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116411 Nr: 6435-85.2016.811.0021

 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: CMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:OAB/MT 8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS RODRIGUES COSTA 

LIMOEIRO - OAB:15309/O

 Vista dos autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca do 

acordo acostado aos autos e, após, conclusos para análise de 

homologação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27235 Nr: 1684-02.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selmir Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12406-A MT, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:OAB/SP120394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82724 Nr: 1567-06.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bellman Nutrição Animal Ltda.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Elias Jascoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Cesar Godoi dos Santos 

- OAB:325.825/SP, Fernando Ernica Garcia - OAB:OAB/SP 156.165, 

GUILHERME MICELLI NETO - OAB:301.640/SP, Kelson dos Santos 

Aragão - OAB:351.591/SP, LUIS FERNANDO GALHARDO - OAB:319026, 

Sergio Henrique Ferreira Vicente - OAB:101599-D, TIAGO GUEDES 

BORGES - OAB:325457, VICTOR MONTEIRO MATARAGIA - 

OAB:214.435-E/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior 

- OAB:9.661-A-MT

 Inicialmente cumpre-me consignar a inviabilidade de arquivamento do 

presente feito, por encontrar-se os autos em apenso, ainda em 

andamento.

Nesse passo, translade-se para o presente feito a decisão proferida nos 

autos cód. 118041 e respectiva minuta de tentativa de penhora online via 

Sistema Bacen Jud.

Sem prejuízo, factível que determinada a realização da penhora online via 

sistema BACENJUD, foi efetuado o bloqueio de um valor muito pequeno, 

conforme demonstrativo supramencionado, não havendo razão para se 

determinar a transferência de tal importância para a conta única, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da ínfima 

importância, devendo a parte exequente ser intimada para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103390 Nr: 4396-52.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusemy Cavalcante dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300/B

 Inicialmente, cumpre esclarecer que quando da efetivação de penhora 

online por meio do Sistema Bacen Jud fora bloqueado o valor integral do 

débito, devidamente atualizado pela própria parte exequente, motivo pelo 

qual deixo de deferir nova tentativa de penhora de suposto saldo 

remanescente.

No mais, renove-se a requisição expedido à fl. 84, eis que quando da 

primeira expedição, havia transcorrido lapso temporal eventualmente 

insuficiente à atualização bancária. Consigne-se no entanto, que trata-se 

de reiteração, bem como que o prazo para cumprimento é de 03 (três) 

dias.

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

renove-se a intimação da exequente a postular o que entender de direito 

em termos de prosseguimento consignando para cumprimento o prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030562 Nr: 2064-10.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEBdQ, Adriana Buozi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Figueira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Buozi - OAB:OAB/MT 

16.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 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 artigo 390 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 artigo 392 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029592 Nr: 1448-35.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idezinha Oliveira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lázaro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abadia Ataides da Costa - 

OAB:OAB 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 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 artigo 390 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 artigo 392 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27235 Nr: 1684-02.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selmir Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Neves Costa - 

OAB:12406-A MT, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:OAB/SP120394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de um valor muito pequeno, conforme demonstrativo 

retro juntado, não havendo razão para se determinar a transferência de tal 

importância para a conta única, haja vista que nenhuma satisfação efetiva 

trará à parte exequente.
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Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da ínfima 

importância, devendo a parte exequente ser intimada para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3285 Nr: 7-35.1989.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81995 Nr: 832-70.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA, Ozana Baptista 

Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A., Arroz Supremo Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento, notadamente os demais pedidos formulados à fl. 

196-vs.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele liberado no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97341 Nr: 685-39.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., 

Fabio Ribeiro Borges Junior, Fabio Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81995 Nr: 832-70.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA, Ozana Baptista 

Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A., Arroz Supremo Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de um valor muito pequeno, conforme demonstrativo 

retro juntado, não havendo razão para se determinar a transferência de tal 

importância para a conta única, haja vista que nenhuma satisfação efetiva 

trará à parte exequente.Sendo assim, nesta data estou realizando o 

desbloqueio da ínfima importância.Ainda(...). 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.Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso 

de prazo, retornem-me conclusos para deliberação.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028803 Nr: 942-59.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LUZIO DIAS, MIRYAN FÁTIMA TOLEDO 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO XAVIER DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO VANDERLEI DERIGGI - 

OAB:51389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 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.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 
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o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que 

o caso requer.

 Designo audiência para colheita de depoimento pessoal da autora, para o 

dia 12.06.2018, às 13h00min (MT), devendo esta ser pessoalmente 

intimada a comparecer.

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..

Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030356 Nr: 1934-20.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Luiz Ferreira Silva das Graças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Laurentino Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine A. Tolentino Lima - 

OAB:OAB/SP 131.752, Jefferson de Almeida - OAB:OAB/SP 343.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 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.

 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 artigo 390 da CNGCJ/MT.

Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que 

o caso requer.

 Designo audiência para colheita de depoimento pessoal da autora, para o 

dia 12.06.2018, às 12h50min (MT), devendo esta ser pessoalmente 

intimada a comparecer.

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..

Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33274 Nr: 2283-04.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Henrique Londero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante se infere dos autos, houvera o pagamento tão somente da 

requisição de pequeno valor relativa aos honorários sucumbenciais, eis 

que, o valor relativo ao pagamento retroativo do benefício concedido ao 

autor, ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos (fl. 340).

Assim sendo, intime-se a exequente a esclarecer nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, se pretende a renúncia ao saldo excedente ou, se requer 

a requisição de precatório.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20716 Nr: 95-09.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camargo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o pedido do procurador da parte autora para pagamento de 

50% (cinquenta por cento) dos honorários contratuais, saliento que os 

referidos honorários são pactuados entre o advogado e seu cliente os 

quais têm natureza extrajudicial, razão pela qual, deixo de analisar o 

referido pedido, eis que não compete a este juízo determinar o referido 

pagamento.

 No mais, considerando que a parte autora indicou os dados de sua conta 

bancária, determino a liberação do valor principal, devendo ser transferido 

para a conta indicada à fl. 162.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114960 Nr: 5418-14.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Camargo Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para conceder os benefícios do 

AUXÍLIO-DOENÇA, nos termos do artigo 59, da Lei nº. 8.213/91, no valor 

de 01 (um) salário-mínimo mensal, bem como o abono anual previsto no 

artigo 40, da mesma lei, a partir da negativa do requerimento 

administrativo, determinando a implantação do benefício na folha de 

pagamento a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de atraso, em favor da parte autora, e julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil.Juros e correção monetária na forma 

determinada na fundamentação.Deixo de condenar a parte ré nas custas 

e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, 

§ 8º. do Código de Processo Civil.Tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários-mínimos, não se aplica 

ao caso o reexame necessário da sentença, conforme o artigo 496, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 118041 Nr: 885-75.2017.811.0021

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRECO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Elias Jascoski - ME, Água Boa 

Palace Hotel Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Ferreira 

Vicente - OAB:101599-D, TIAGO GUEDES BORGES - OAB:325457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Translade-se cópia de decisão retro e respectivos extratos de tentativa 
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de penhora online para os autos em apenso processo cód. 82724, eis que 

neste feito é que deverão prosseguir os atos expropriatórios.

Após, aguarde-se em cartório eventual recurso em face da decisão 

supramencionada ou, o respectivo decurso de prazo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030457 Nr: 1996-60.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dusimar Conceição Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Grece Costa Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Henrique Rocha 

Freitas - OAB:OAB/GO 44.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do 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.

 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.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 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.

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 204 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96002 Nr: 4534-53.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Rodrigues Alves de Oliveira, Cleiton da 

Silva Siqueira, Mauricio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20750 Nr: 133-21.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Muller, Anisia Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o pedido do procurador da parte autora para pagamento de 

50% (cinquenta por cento) dos honorários contratuais, saliento que os 

referidos honorários são pactuados entre o advogado e seu cliente os 

quais têm natureza extrajudicial, razão pela qual, deixo de analisar o 

referido pedido, eis que não compete a este juízo determinar o referido 

pagamento.

 No mais, considerando que a parte autora indicou os dados de sua conta 

bancária, determino a liberação do valor principal, devendo ser transferido 

para a conta indicada à fl. 153.

 Com relação aos honorários sucumbenciais, determino sua liberação para 

a conta indicada à fl. 150.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31514 Nr: 514-58.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Zamboni, Eloy Lucia Zamboni, Jandir Luiz 

Zamboni, Zélia Maria Lima Zamboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Intime-se o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

minudenciadamente acerca dos pontos da perícia impugnados pelas 

partes.

 Após, conclusos para análise da homologação da perícia.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030547 Nr: 2058-03.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sérgio Sessa Stamato, Elisabeth de Faccio 

Stamato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício da Comarca de Água 

Boa/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MESQUITA RIBEIRO - 

OAB:OAB/SP 71.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do 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.

 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.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 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.

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 204 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.
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Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20433 Nr: 3512-04.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT, Ydiara Gonçalves das Neves - OAB:OAB/MT 

19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, defiro o pedido de fl. 148-vs e determino o levantamento, 

unicamente, referente aos honorários sucumbenciais, em favor do 

advogado, REINALDO LUCIANO FERNANDES.

 Sem prejuízo, tendo referido patrono sido desconstituído e estando 

pendente de resolução a celeuma acerca do pagamento dos honorários 

contratuais, mantenham-se depositados em Juízo 30% do valor referente 

ao cumprimento de sentença.

 Por fim, intime-se a novel representante dos herdeiros da de cujos, a 

advogada Ydiara Gonçalves das Neves, a informar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, os dados bancários dos herdeiros habilitados ou, 

também em 05 (cinco) dias, apresentar procuração nos termos da decisão 

de fl. 131-vs, visando o pagamento das referidas quotas partes.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16690 Nr: 3623-22.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Merinda Francisco, Rosimar Francisco dos Reis, 

Roseli Francisca dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira - OAB:

 Inicialmente, cumpra-se a decisão de fl. 171, procedendo ao 

levantamento, em favor do advogado dantes constituído, Alexandre 

Augusto Forcinitti Valera, dos honorários sucumbenciais.

No mais, tendo referido patrono sido desconstituído e estando pendente 

de resolução a celeuma acerca do pagamento dos honorários contratuais, 

mantenham-se depositados em Juízo 30% do valor referente ao 

cumprimento de sentença.

Sem prejuízo, intime-se a novel representante dos herdeiros da de cujos, a 

advogada Ydiara Gonçalves das Neves, para que informe nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários dos herdeiros habilitados, 

visando o pagamento das referidas quotas partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029442 Nr: 1373-93.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Max Plentz, Lucila Wentz Plentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Barbosa de Menezes - 

OAB:OAB/PI 216/99-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 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 artigo 390 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 artigo 392 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85578 Nr: 93-63.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Alves de Jesus, Eder Stival Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT, Ester da Silva Manso Gomes - OAB:15101-O/MT

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 37006 Nr: 1608-07.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iones Faustino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 390 de 810



Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91641 Nr: 1253-89.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci João Dendena, Sélio Klein, Neuci Erig 

Klein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18603-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Maria Amelia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:27109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Diante do exposto, indefiro o pedido de encaminhamento dos bens à 

hasta pública, devendo o interessado/exequente providenciar a venda por 

iniciativa particular.Demonstrada a impossibilidade ou frustração da venda 

particular, fica ao interessado aberta a possibilidade de requerimento de 

leilão judicial.Assim, determino que intime-se o exequente para que 

impulsione o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.Intime-se e cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80742 Nr: 3763-80.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bellman Nutrição Animal Ltda., Ranieri Silva Torsineli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Octaviano Penna Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Cesar Godoi dos Santos 

- OAB:325.825/SP, Fernando Ernica Garcia - OAB:OAB/SP 156.165, 

RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:400070, Sergio Henrique 

Ferreira Vicente - OAB:101599-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Defiro o pedido de fls. 169.

 Expeça-se nova carta precatória de penhora e avaliação de bens em 

nome do executado, consignando as demais deliberações contidas na 

decisão de fls. 154.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30723 Nr: 5146-64.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H F Comércio de Cereias Ltda., Rejane Ferraz 

dos Santos, Hugo Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de H. F. Comércio de Cereais LTDA e Outro.

 Realizados alguns atos processuais, a obrigação fora integralmente 

cumprida, tendo o exequente postulado pelo arquivamento e extinção do 

presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (fls. 78).

 Anote-se que no pedido de fls. 78 constou a parte executada como 

sendo Antônio Alcir Zandoná, todavia ao analisar o número da CDA 

mencionada no pedido (n. 20097479), verifica-se tratar-se do pedido de 

cumprimento da obrigação referente a estes autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14801 Nr: 1745-62.2006.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Lucas Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Arnaldo de Souza - OAB:11283A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3.920

 Intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos o substabelecimento outorgado à advogada, Dra. Ornella 

Barboza – fls. 170 e 173, bem como informar os dados de conta bancária 

para depósito dos valores vinculados ao presente feito, ressaltando que 

este juízo entende que a expedição de alvarás somente se procederá em 

nome específico do beneficiário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89784 Nr: 4091-39.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Cristina Lemes de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Maria Helena Azevedo Oliveira, Lucineia Clozza Scavazini 

de Oliveira, Elonet Habitação Consultoria e Assessoria Empresariual Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GABRIEL VALLADÃO FRANÇA - OAB:158700

 Deixo de conhecer o pedido de cumprimento de sentença de fls. 171/173, 

eis que cabe a parte exequente trazer aos autos os cálculos que entende 

devido, devendo apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, contendo na referida planilha todas as informações requeridas 

pelo artigo 524 do Código de Processo Civil.

 No mais, determino que sejam as exequentes BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRÊS e SILVÂNIA GONÇALVES LOPES intimadas para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença, colacionado às fls. 169/170.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29299 Nr: 3728-91.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nora Borga Schwartz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)
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II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3285 Nr: 7-35.1989.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82674 Nr: 1517-77.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Ferreira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107691 Nr: 1159-73.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziano Bueno da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique da Silva Reis, Aldo Roberto 

Rezende Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO TAUIL ADOLFO - 

OAB:8208

 Estando a petição do recurso de apelação à contento, conforme 

determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, 

determino o seu recebimento, independentemente de prévio juízo de 

admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil.

 Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – 

pelas disposições de Código de Processo Civil em vigor - independem de 

determinação do juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o 

caso de aplicação do artigo 1.012 do regramento mencionado.

 Intime-se o apelado para, querendo, colacionar as suas contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1º do 

diploma legal referido.

 Transcorrido o prazo adrede, independentemente de manifestação da 

parte adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º).

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107266 Nr: 954-44.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisia Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 
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Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102316 Nr: 3652-57.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altierlis Delfino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15483-A/MT

 (...), intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

colacionar aos autos o contrato original do empréstimo, supostamente 

realizado pelo autor, bem como as faturas do cartão de crédito do 

mesmo.No mais, mostrando-se necessária a realização de prova pericial, 

nomeio como perito a empresa REAL BRASIL, devidamente cadastrada no 

Banco de Peritos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (dados anexos), para que proceda a perícia grafotécnica, 

respondendo aos quesitos eventualmente formulados pelas 

partes.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos, nos termos do artigo 465, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.Intime-se o perito sobre sua 

nomeação, devendo apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 

(dez) dias.Com a proposta nos autos, dê-se vista as partes, intimando-se 

a parte autora a depositar em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, os 

honorários do Sr. Perito, eis que a gratuidade de justiça deferida na inicial, 

cinge-se tão somente às custas e taxas judiciárias não incluindo-se 

eventuais honorários periciais.No mais, registro que resta vedada, 

conforme já determinado na decisão anterior, a discussão acerca da 

fixação dos pontos controvertidos. Ratifico também, a preclusão de 

produção probatória pela parte requerida, eis que devidamente intimada, 

deixou de manifestar-se acerca das provas que em tese pretendia 

produzir.Em virtude da revogação dos benefícios da justiça gratuita em 

face do autor, ressalto que a realização da perícia grafotécnica ficará 

condicionada ao recolhimento das custas.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35412 Nr: 11-03.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Decio Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Em que pese o pleito de suspensão de fls. 792/794, e sendo verificado 

que o próprio Banco do Brasil é o maior prejudicado em relação aos fatos 

por ele declinados, determino que seja o executado (Banco do Brasil) 

intimado para informar quais providências tomara em relação aos fatos 

noticiados.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030564 Nr: 2066-77.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Residencial Horizonte das Brisas, Luz e 

Ayres Administração de Condomínios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eny Bartz Ganassini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Santos Porfirio e 

Silva - OAB:OAB/GO 43.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 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 artigo 390 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 artigo 392 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029486 Nr: 1403-31.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Modesto da Silva Santos, Terezinha Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino de Souza Júnior, Simone Andreia 

Freitas da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon Cesar Silva Moraes - 

OAB:OAB/MT 5.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 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 artigo 390 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 artigo 392 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85578 Nr: 93-63.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Alves de Jesus, Eder Stival Sampaio
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT, Ester da Silva Manso Gomes - OAB:15101-O/MT

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100364 Nr: 2437-46.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribamar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).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 

APOLO/TJMT.Com base nas informações juntadas às fls. 87, expeça-se 

nova requisição de pagamento (advogada), devendo ser obedecida as 

normas estabelecidas no ofício COREJ/DIREP/Nº 081.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16308 Nr: 3251-73.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Nevis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 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 

APOLO/TJMT.Cumpra-se a decisão de fls. 157/157-vs.Intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114517 Nr: 5117-67.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Valdeni Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 Inicialmente, deixo de acolher o pedido de reconsideração da decisão de 

fl. 64 em razão da inexistência nos autos, de fato novo apto a ensejar a 

postulação.

No mais, em que pese a comprovação de interposição de agravo de 

instrumento, factível a inexistência de comprovação de eventual 

concessão de efeito ativo.

Nesse passo e considerando por fim, a inexistência de pedido de 

cumprimento da sentença pela adversa, de rigor o arquivamento do feito, 

nos termos já consignados à fl. 64, eis que nada mais há a ser 

convencionado.

Ante o exposto, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87692 Nr: 2134-03.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagy Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano da Silva Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:OAB/MT 6.294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo o rastreamento e bloqueio de valores em 

nome do executado, no exato montante do débito atualizado, ação esta 

que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado BACENJUD, 

indeferindo, contudo, o pleito de informações ao RENAJUD.Requisitado o 

bloqueio, determino que permaneçam os autos no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras, conforme 

determinação inserta no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22517 Nr: 1850-68.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite de Souza Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87692 Nr: 2134-03.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagy Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano da Silva Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:OAB/MT 6.294-A, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101380 Nr: 3029-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. V. DA MOTTA CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, III, do Código de 

Processo Civil, visando sanar a omissão, acolho os embargos de 

declaração para retificar o dispositivo da sentença de fl. 76-vs, que passa 

a constar da seguinte forma:“Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes e, com supedâneo legal no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

determino a suspensão dos autos até o prazo final para pagamento da 

avença ora homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo 

e, independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo 

pagamento.Custas pela parte executada. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.”Registro que a presente decisão 

passa a ser parte indissolúvel da sentença fl. 76-vs, à qual ratificam-se os 

demais termos.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106632 Nr: 651-30.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziano Bueno da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique da Silva Reis, Aldo Roberto 

Rezende Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claudia Pimentel - 

OAB:22223-O, Gilmar Ferreira Rodrigues Junior - OAB:46416/GO, 

Luccas Rodrigues Gomes - OAB:22216-OAB-MT

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029580 Nr: 1441-43.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGOM, GRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do 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.

 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.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 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.

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 204 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029414 Nr: 1355-72.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdS, AVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:OAB/MT 17.796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 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 artigo 390 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 artigo 392 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 395 de 810



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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107212 Nr: 927-61.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o pedido do procurador da parte autora para pagamento de 

50% (cinquenta por cento) dos honorários contratuais, saliento que os 

referidos honorários são pactuados entre o advogado e seu cliente os 

quais têm natureza extrajudicial, razão pela qual, deixo de analisar o 

referido pedido, eis que não compete a este juízo determinar o referido 

pagamento.

 No mais, intime-se a parte autora, pessoalmente (preferencialmente por 

carta ou, na impossibilidade, por mandado) para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informe nos autos os dados de sua conta bancária para depósito 

dos valores vinculados ao presente feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107487 Nr: 1040-15.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 11283A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o patrono do requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

ratificar o pedido de fls. 46/47, tendo em vista encontrar-se sem a sua 

assinatura, sob pena de restar prejudicada sua análise.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14787 Nr: 1735-18.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Araujo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos o substabelecimento outorgado à advogada, Dra. Ornella 

Barboza – fls. 188, bem como informar os dados de conta bancária para 

depósito dos valores vinculados ao presente feito, ressaltando que este 

juízo entende que a expedição de alvarás somente se procederá em nome 

específico do beneficiário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105439 Nr: 5428-92.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Antonio de Souza Betti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação de Proteção Veicular - 

Renova-Car

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido à fl. 204.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a parte autora 

independente de nova intimação sob pena de extinção do feito.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29103 Nr: 3530-54.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Leite Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19986 Nr: 3134-48.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djanira Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Ornella de Oliveira Barboza - 

OAB:396356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos o substabelecimento outorgado à advogada, Dra. Ornella 

Barboza – fls. 188, bem como informar os dados de conta bancária para 

depósito dos valores vinculados ao presente feito, ressaltando que este 

juízo entende que a expedição de alvarás somente se procederá em nome 

específico do beneficiário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27956 Nr: 2427-12.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barbosa de Souza, Luzia Barbosa da Silva, 

Valdecir Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o pedido do procurador da parte autora para pagamento de 

50% (cinquenta por cento) dos honorários contratuais, saliento que os 

referidos honorários são pactuados entre o advogado e seu cliente os 

quais têm natureza extrajudicial, razão pela qual, deixo de analisar o 

referido pedido, eis que não compete a este juízo determinar o referido 

pagamento.

 No mais, considerando que a parte autora indicou os dados de sua conta 

bancária, determino a liberação do valor principal, devendo ser transferido 

para a conta indicada às fls. 122.

 Com relação aos honorários sucumbenciais, determino sua liberação para 

a conta indicada às fls. 131.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27955 Nr: 2426-27.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 25459 Nr: 4753-76.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94876 Nr: 3734-25.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés de Lima, Lucimar de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor/Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116051 Nr: 6212-35.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tito Elias Berni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante se infere dos autos, na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial, promovendo à juntada das informações 

necessárias ao regular prosseguimento do feito.

 Contudo, a autora permaneceu inerte, mesmo tendo já transcorrido o 

prazo deferido anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, 

caput, da lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 

Civil).

 Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação.

Dispositivo

 Inicialmente, cumpre-me consignar que a juntada das informações 

indicadas na decisão retro, é indispensável ao prosseguimento da 

demanda.

 Ainda que assim não fosse, em que pese haja comprovação da 

interposição de agravo de instrumento, não há notícias nos autos de 

eventual concessão de efeito ativo.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte autora.
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 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31760 Nr: 760-54.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antoninho Stafen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

executada para que informe conta bancária para transferência dos 

valores relativos aoexcedente depositado, conforme sentença proferida 

às fls. 811/811-vº

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109668 Nr: 2273-47.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edno Aparecido Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Intime-se o executado, mediante carga dos autos para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a 

redação do artigo 535 caput da Lei 13.105, de 16 de março 2015 (Código 

de Processo Civil), salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 85, parágrafo 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17111 Nr: 261-75.2007.811.0021

 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: Célio Marques de Pádua, Neuza Espindola Marques, 

José Augusto Ferreira Perillo, Teodolita Maria de Almeida Perillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otto Borbe, Ilga Arminda Borbe, Leonildo 

Tasca, Antonio Carandina, Pedro Marques Otto, Maria do Rosario Faria 

Marques Otto, Iris Borges Filho, Euripedes Borges Vieira, José Carlos Dias 

Maciel, Ivanilda Marcelino Dias Macial, José Augusto Ferreira Perillo, 

Teodolita Maria de Almeida Perillo, Íris Pessin Borges, Nara Nubia Camelo 

de Melo Borges, Célio Marques de Pádua, Neuza Espindola Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marinho Vicente da Silva - 

OAB:13.981/GO, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 Diante da manifestação estatal de fls. 802 e considerando que o prazo ali 

postulado já findara-se, intime-se novamente o Estado de Mato Grosso 

para manifestação.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100380 Nr: 2451-30.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nubia Aparecida do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo 

não extingue a execução, eis que a presente decisão não detém cunho 

meritório, podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – 

a qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação.Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

921, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18622 Nr: 1784-25.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Mário Saedt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca da impugnação de fls. 595/600.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105008 Nr: 5224-48.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Adriano Machado - 

OAB:OAB/MT 17.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora, antes de ser efetivada a válida citação do réu, peticionou 

pela desistência da ação.

 A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível.

 Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação antes da citação 

válida, resta acolher o seu pleito.

 Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 
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termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais.

 Deixo de condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, 

ante a inexistência da formação da relação jurídico processual.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105039 Nr: 5242-69.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende, Maria José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo requerido pelas partes na avença ora 

homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento.Sem 

custas judiciais ou honorários advocatícios na presente fase processual. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106185 Nr: 350-83.2016.811.0021

 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: Conceição Rodrigues da Silva, Leonardo Mathias de 

Azevedo, Sebastião Bento de Moraes, Erico Antonio de Azevedo, Rosa 

Nina Mathias de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio de Alencastro Filho, Maria Angela 

Junqueira Franco, WILSON ZANELLA, NIVALDO FAGUNDES RIBAS, 

Leonardo Mathias de Azevedo, Vicimar Jose Tavares, Conceição 

Rodrigues da Silva, Fernanda Bueno Cândido de Alencastro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Sousa Lima - 

OAB:26.101, Maurício de Macêdo Loyola - OAB:14694/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arinan Camilo Alencastro 

Veiga - OAB:OAB/GO 23.522, JOEL ALENCASTRO VEIGA - 

OAB:OAB/GO 3.944

 Ademais, não servem os embargos de declaração para esclarecer ou 

complementar pontos específicos do despacho de saneamento do 

processo, eis que há legalmente previsto instrumento para tal.Se não 

bastasse, não há qualquer previsão legal para efetivação de audiência de 

justificação em ação demarcatória (que não detém rito especial), muito 

menos na presente fase processual e, se não bastasse, malgrado tenha a 

parte postulado por vistoria, tal não foi deferida.Eventual entendimento 

fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode 

ser revisto no âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior.Outrossim, 

não verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o 

provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no 

mérito, nego-lhe provimento. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as partes e cumpra-se a decisão 

embargada.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80058 Nr: 3079-58.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. de Freitas -ME, Analita Garcia de Freitas, 

Vinicius Baldo, Flavia Garcia de Freitas Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 Defiro o pedido de suspensão postulado pelo exequente.

 Mantenham-se os autos suspensos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

devendo o exequente manifestar-se ao findar do prazo, 

independentemente de nova intimação.

 Não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) dias após o fim do prazo 

de suspensão, encaminhem-se os autos ao arquivo, independentemente 

de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94677 Nr: 3620-86.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fina Estampa Modas Ltda - ME, Rosane de Fátima 

Andrade da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cilar Paixão de Moraes Rebelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A

 Defiro o pleito de fls. 173, e determino a expedição de carta precatória 

para a cidade de Caldas Novas / GO, com a finalidade de intimar a 

executada para declinar a localização do bem mencionado na petição bem 

como para intimar o seu cônjuge sobre a penhora.

 Saliento que as custas da missiva deverão ser recolhidas no juízo 

deprecado.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83783 Nr: 2622-89.2012.811.0021

 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: Sonia Aparecida Retori Biazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Biazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CORBUCCI - 

OAB:OAB/MT 15.002/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora peticionou pela desistência da ação, alegando que irá 

perquirir os seus direitos na via extrajudicial.

 Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação por tal motivo, 

resta acolher o seu pleito.

 Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

 Nos termos do artigo 90 caput do diploma adjetivo pátrio, condeno o autor 

no pagamento das custas e despesas processuais.

 Deixo de condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, 

ante a inexistência da formação da relação jurídico processual.
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 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36427 Nr: 1028-74.2011.811.0021

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Barbosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho o pleito ministerial de fls. 86/87 e determino a reiteração do ofício 

de fls. 76 para cumprimento em 72 (setenta e duas) horas, sob pena de 

atribuição do crime de desobediência.

 Com a resposta, renove-se vista ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 97177 Nr: 584-02.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Gois Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34255 Nr: 3266-03.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32304 Nr: 1307-94.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31209 Nr: 208-89.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Leandro Goveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 29092 Nr: 3521-92.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalmir Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 24324 Nr: 3615-74.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iona Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 23373 Nr: 2682-04.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 23076 Nr: 2413-62.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Icelio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 22697 Nr: 2068-96.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durcelina Celestriano de Araujo Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 14872 Nr: 1825-26.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivane Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 14789 Nr: 1737-85.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenoura Pacheco Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000508-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE FATIMA MARTINS DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICAO CABRAL AMARANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000508-87.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ELIZABETE DE FATIMA MARTINS DE ABREU Tratam-se os presentes 

autos de ação de execução de prestação alimentícia proposta por VITOR 

GABRIEL MARTINS CABRAL, devidamente representada por sua genitora 

a Sra. Elizabete de Fatima Martins de Abreu em desfavor de LAUDIÇÃO 

CABRAL AMARANTE. O rito procedimental adotado fora aquele previsto 

no artigo 528 caput da lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil). O requerido, mesmo devidamente citado para o 

pagamento/comprovação ou justificativa do inadimplemento, pagou apenas 

parte do débito, deixando de efetuar pagamento integral, bem como de 

apresentar justificativa plausível para o inadimplemento do remanescente. 

Instada a manifestar-se, a exequente pugnou pela decretação da prisão 

civil do devedor (id. 12386317). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação O artigo 528 

caput do Código de Processo Civil expressamente prevê que: Art. 528. No 

cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação 

alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a 

requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo. No caso dos autos, vê-se que já houve a 

válida citação do executado para ilidir a continuidade da execução, seja 

para pagar o débito, para comprovar que já houve o pagamento ou mesmo 

para justificar o motivo do não recolhimento. No entanto, mesmo 

devidamente notificado, o executado quedou-se inerte. Na situação em 

apreço, evidente que não pode o exequente ficar desprovido de meios 

para receber o que lhe é devido, razão pela qual o dispositivo legal em 

comento previu, em seu parágrafo 3º, que: § 3o Se o executado não 

pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses; Dúvidas 

não restam acerca do cabimento da prisão civil do devedor de alimentos, 

até porque a própria Constituição Federal autorizou, de forma excepcional, 

tal modalidade civil de constrição da liberdade, em seu artigo 5°, inciso 

LXVII: LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável 

pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a 

do depositário infiel; Outrossim, a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos - tratado internacional também conhecido como Pacto de São 

José da Costa Rica -, norma esta que adentrou ao nosso ordenamento 

jurídico por meio do Decreto n. 678, de 06 de Novembro de 1992, 

expressamente previu em seu artigo 7°, item 07, que: 7. Ninguém deve ser 

detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade 

judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de 

obrigação alimentar. A jurisprudência nacional já consolidou o 

posicionamento acerca da constitucionalidade da prisão civil do devedor 

de alimentos, sendo atualmente tal espécie de prisão civil a única aceita 

em nosso ordenamento jurídico. No mais, devidamente intimado, o devedor 

pagou apenas uma pequena parte do débito, deixando transcorrer in albis 

o prazo para pagar o débito de forma integral e/ou justificar o 

inadimplemento. Isto posto, outra medida tendente ao pagamento não resta 

a não ser a decretação de sua prisão civil. No que se refere ao prazo de 

tal modalidade constritória, é certo que o artigo 528, parágrafo 3°, do 

Código de Processo Civil, autorizou que a medida seja decretada por até 

03 (três) meses, sendo assente o entendimento que, no caso de 

execuções fundadas nas disposições do estatuto adjetivo civil, inaplicável 

o prazo alinhavado no artigo 19 caput da lei n. 5.478 de 25 de Julho de 

1968 (“lei de alimentos”). Quanto ao montante do débito a ser pago para 

eventualmente ilidir o início ou continuidade da custódia, aquele deve 

referir-se as 03 (três) prestações vencidas antes do ajuizamento da ação, 

e aquelas que se vencerem no curso do processo, nos termos do 

enunciado da Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça: O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo Diante disto, decreto a prisão civil de 

LAUDIÇÃO CABRAL AMARANTE, já qualificado nos autos, pelo prazo de 

03 (três) meses, em virtude da dívida alimentar para com a requerente do 

período acima alinhavado até a presente data. Expeça-se o devido 

mandado de prisão, comunicando aos órgãos policiais a expedição para 

que seja dado o devido cumprimento bem como perfaça o seu imediato 

registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no artigo 2º, 

parágrafo 1º da resolução n.º 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho 

Nacional de Justiça. Cumprido o mandado, deve o devedor ser cientificado 

que, nos termos do artigo 528, parágrafo 5°, do Código de Processo Civil, 

o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas. Deverá acompanhar o mandado o extrato 

atualizado do débito, consignando-se que o pagamento integral ilide ou 

cessa o cumprimento da medida restritiva. Transcorrido o prazo sem a 
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quitação do débito, deve o devedor ser imediatamente colocado em 

liberdade, independentemente de nova deliberação, se outro motivo não 

subsistir para sua prisão, o que deve ser averiguado pela Administração 

Penitenciária Estadual. Fica a presente decisão, acompanhada da certidão 

de cumprimento do mandado devidamente datada, valendo como alvará de 

soltura após expirado o prazo da custódia, o que deverá ser certificado e 

imediatamente comunicado pela autoridade prisional competente. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000563-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA SAEDT (REQUERENTE)

GUILHERME MARIO SAEDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO)

LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ OAB - MT22758/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SAEDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000563-04.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

GUILHERME MARIO SAEDT, MARISA SAEDT Considerando que os 

herdeiros são maiores e capazes, de rigor a realização da partilha através 

de arrolamento sumário conforme determina o art. 659 do CPC. Diante 

disso, e considerando que já fora devidamente colacionado o plano de 

partilha, intime-se o inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova a juntada aos autos, das Certidões Negativas das Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Federal bem como do comprovante de 

pagamento do imposto de transmissão causa mortis ou declaração de 

isenção. Após, cumpridas as exigências legais acima, conclusos para 

homologação e ultimação do feito. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de 

abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001537-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMAR INDUSTRIA, COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da certidão do oficial 

de justiça de ID nº 11780106 para que tome as devidas providências na 

juntada da matrícula a ser penhorada, ficando ciente que, caso não sejam 

tomadas as devidas providências no prazo de 30 (trinta) dias, a presente 

será devolvida sem cumprimento, conforme determina o Capítulo II. Seção 

7. Art. 393 da CNGC deste Estado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001907-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERISMON JOSE SOARES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para se manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça de ID nº 12458144, 

requerendo o que entender de direito, ficando ciente que, caso este Juízo 

não seja atendido até no prazo de 30 (trinta) dias, a presente será 

devolvida sem cumprimento, conforme determina o Capítulo II. Seção 7. 

Art. 393 da CNGC deste Estado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001889-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DAS GRACAS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PENHO HORI BERAUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001551-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PENHO HORI BERAUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001543-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REPITSI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001553-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PENHO HORI BERAUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 
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manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001544-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REPITSI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001567-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIMA PEDARATA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001564-58.2017.8.11.0021

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99091 Nr: 1727-26.2015.811.0021

 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: Suzana Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heronides Silveira, Tilma Bene, Lidia Rosa 

Maracaipe, Luciano D. Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 2. Além disso, no mesmo ato acima, deverá ser inquirida a testemunha 

Agnaldo Pereira de Macedo, isso porque ele não foi formalmente 

cientificado pelo Oficial de Justiça, nos termos art. 275, §2 0 do CPC1, o 

que não se permite vislumbrar a sua comunicação.Assim, INTIME-SE a 

testemunha Agnaldo Pereira de Macedo para o comparecimento do ato 

acima,observando as regras de comunicação mencionada acima.2. Diante 

da informação de que a testemunha Luciano Dias Batista é policial civil na 

cidade de Barra do Garças/MT, este Juízo DEPRECA a sua inquirição para 

a referida Comarca, observando as homenagens de estilo, devendo ele 

ser intimado para o ato na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos 

daquela urbe.3. Além disso, diante do requerimento da Defensoria Pública, 

ora autora, este JuízoDEPRECA a inquirição da testemunha Luzia Pereira 

Macedo para a Comarca de Primavera do Leste/MT no endereço descrito à 

fi. 109 com as homenagens de estilo.4. Com a realização da audiência e o 

retorno das missivas devidamente cumpridas, este Juízo DECLARA o 

encerramento da fase instrutória.5. Após, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, possa apresentar razões finais 

escritas, no termos do art. 364, §31 do CPC.6. Em seguida, CONCLUSOS 

para prolação de sentença.Publicada em audiência, saem os presentes 

devidamente intimados.Nada mais foi dito e nem pergutado, razão e por 

que se encerrou presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUEJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FERNANDES BREDER GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GRANDO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2018 Hora: 15:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 
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Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

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: 08/06/2018 Hora: 15:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 73441 Nr: 2433-75.2016.811.0020

 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: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica designada para o dia 18 de junho de 2018 às 13:00hs - MT, Sessão 

de Conciliação no Centro Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 23722 Nr: 1274-78.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 23722

Vistos, em correição.

Haja vista que a Requerente não demonstrou exaurimento na busca pelo 

endereço do Executado, INDEFIRO o pedido de fls. 96/96v; ressaltando 

que, neste momento processual, não compete ao Poder Judiciário 

diligenciar e/ou providenciar interesse de uma das partes.

Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58122 Nr: 960-25.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LOURENÇO - ME, 

ALESSANDRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 56/2007, impulsiono 

estes auos com a finalidade de: intimar a parte exequente da devolução da 

carta precatória devidamente cumprida, e, que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestesse nos autos.

Carlos H. F. foz - analista judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 4031 Nr: 403-63.1999.811.0020

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO BERTECHINI, LUCILEIDE RAMOS DE 

ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON REIGOTA FERREIRA, MARIA AMÉLIA 

ESPER FERREIRA, DOROTHY M. FIREMAN, BENJAMIN FIREMAN, 

CONSTRUTORA GUAXUPÉ LTDA, ANTÔNIO FELIPE ZEITUNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DOUGLAS SANTANA 

DE MELO - OAB:13.342/MS, JOÃO SANTANA DE MELO FILHO - 

OAB:4.467-MS., LEANDRO XAVIER ZANELATI - OAB:15.197/B, TAIZE 

ANDREA ATHAYDE BONAFÉ - OAB:8.961/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDINO SOUZA FRANCO - 

OAB:15680-GO, andre shigueaki teruya - OAB:154856 - SP, LUIZ 

ANTÔNIO GALIANI - OAB:123.322-SP

 Código n.° 4031

Vistos, em correição.

Feito tramitando desde o ano de 1999.

DEIXO DE CONHECER/ANALISAR o pedido de fls. 2313/2315, diante da 

preclusão da decisão de fls. 2304 que determinou ao Executado o 

pagamento dos honorários pericias de fls. 2304.

 Neste giro, INTIME-SE novamente o Executado para providenciar o 

deposito, no prazo máximo e impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação de multa por atentado a jurisdição (incisos I e IV do artigo 77 do 

Código de Processo Civil).

 Havendo o deposito, cumpra-se a decisão de fls. 2304; em caso de não 

realizado o deposito, intime-se o Exequente para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito (inclusive sobre o contido às fls. 2326), 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56869 Nr: 2628-65.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIUTON ALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR WATSON SILVEIRA - 

OAB:16.941/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Através do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, cf. requerido às fls. 101/116.

 Carlos H. F. Foz - analista judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58226 Nr: 1052-03.2014.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDFPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: intimar Vossa Senhoria, patrona da parte 

requerida da r. sentença, cujo final transcrevo: ..."MANTENHO a liminar 

deferida às fls. 14/16 e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, DECRETANDO o divórcio entre Nilson Carvalho Rezende e Geisa de 

Fátima Porfirio Araújo Rezende que passa, neste ato, ao nome de Geisa 

de Fátima Porfirio Araújo. No mais, DETERMINO a Senhora Gestora que 

proceda ao encaminhamento dos documentos necessários ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais informado às fls. 13, para a efetiva e 

definitiva averbação do divórcio. Por fim, arbitro o montante de 04 (quatro) 

URHs a D. Advogada Deuzânia Marques Vilela (OAB/MT 5177-B), uma vez 

que patrocinou a defesa do Requerido via nomeação deste Juízo. 

Intimem-se. Alto Araguaia – MT, 13 de abril de 2018. Ivan Lúcio Amarante 

Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31591 Nr: 2274-45.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO DONIZETE DA SILVA NOGUEIRA, 

MÁRIO MONTEIRO MAGALHÃES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 31591

Vistos, em correição.

Cuida-se de Ação Executória promovida pela Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT 

em face de Divino Donizete da Silva Nogueira e Mário Monteiro Magalhães.

Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (fls. retro).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida 

requerida na exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls. retro, comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 No mais, quanto ao requerido em face de eventual debito em relação aos 

honorários advocatícios, INDEFIRO o pedido, uma vez que não foi 

apresentado conforme determina a legislação especifica.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51236 Nr: 418-75.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANDRÉ DA SILVA 

BARBOSA - OAB:5.049-MT

 Código n.º 51236

Vistos, em correição.

Cuida-se de Ação Executória promovida pela Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT 

em face de Percival Gonçalves.

Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (fls. retro).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida 

requerida na exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls. retro, comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 15515 Nr: 1815-19.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESTER SANDERSON FERREIRA REZENDE, 

IZALDETH FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 15515

Vistos, em correição.

INDEFIRO o requerido às fls. 212/213, posto que, se o Exequente entende 

que é caso de substituição do Executado, que proceda conforme 

determina a legislação.

 Assim, intime-se a Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 8383 Nr: 698-61.2003.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 8383

Vistos, em correição.

Banco do Brasil S/A ingressou com a presente Ação de Execução de 

Titulo Extrajudicial em face de Carlos Correia.

Após o regular andamento do feito, o Exequente pleiteia a extinção do 

processo via pedido de desistência (fls. 99/100).

É o relato. Decido.

A extinção do feito baseado na desistência do Exequente encontra-se 

disposto no artigo 485, inciso VIII, motivo pelo qual, passo a analise do 

feito com base nesta norma jurídica, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Exequente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 99/100.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 
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desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno as partes ao pagamento de custas processuais, caso existente, 

sem condenação em honorários advocatícios.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52659 Nr: 2080-74.2012.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código n.° 52659

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 53219 Nr: 2699-04.2012.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 53219

Vistos, em correição.

Intimem-se as partes para se especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Com o retorno, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93279 Nr: 1390-35.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Isso posto, com base nos fundamentos acima expostos INDEFIRO a 

medida liminar pleiteada. CITE-SE o requerido para responder, em 15 

(quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar a integralidade da 

dívida em 05 (cinco) dias (§§ 1º e 3° do artigo 3° do Decreto-Lei 911/69).8. 

Na hipótese de pagamento integral da dívida, deverão estar computados 

juros legais e correção monetária, custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito.9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 18 de abril de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73527 Nr: 2484-86.2016.811.0020

 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: ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Isto posto, DENEGO a segurança vindicada pelo(a) impetrante, 

revogando a liminar que determinou à autoridade coatora a liberação 

incontinenti do veículo transportador com as respectivas mercadorias, 

bem como os documentos apreendidos. 13. Isenção legal de custas, 

despesas e honorários sucumbências ut Constituição do Estado de Mato 

Grosso e artigo 25 da Lei 12.016/2009.14. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.15. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

18 de abril de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83690 Nr: 3322-92.2017.811.0020

 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: WALMIR ALVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT, HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e 

análise de preliminares em sentença, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar 

como prova de suas alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 80285 Nr: 1417-52.2017.811.0020

 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: MARIA DE SOUSA CARVALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide e 

análise de preliminares em sentença, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar 

como prova de suas alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 2132 Nr: 2662-21.2005.811.0020

 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: ALEXANDRE SANCHES, JOSÉ ALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEL ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS CELIO ALVES 

CARDOSO - OAB:6584-B, Jairo Marques de Cristo - OAB:10.289/MS, 

MARIO XAVIER MARTINS - OAB:18.619/MS, WILLIAM SANTOS 

ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10192/MT

 Código nº 2132

Vistos, em correição.

Ante a declaração de suspeição de fls. 733/735, advindo o processo a 

este Magistrado no estado que se encontra, INTIMEM-SE as partes, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem e/ou requeiram o que 

entenderem de direito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 2133 Nr: 33-94.1993.811.0020

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEL ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SANCHES, JOSÉ ALVES DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Schotten Wittmann - 

OAB:10192/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT, ZAID ARBID - 

OAB:1822A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO PIRES RAMOS - 

OAB:19616/SP, MARIO XAVIER MARTINS - OAB:18.619/MS

 Código nº 2133

Vistos, em correição.

Ante a declaração de suspeição nos autos em apenso de código n.° 2132, 

advindo o processo a este Magistrado no estado que se encontra, 

INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem e/ou requeiram o que entenderem de direito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 20124 Nr: 582-16.2007.811.0020

 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: RAIMUNDA EDILMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, Luiz Antônio Miranda Mello - OAB:4.363-A/MS

 Código nº 20124

Vistos, em correição.

Ante a declaração de suspeição de fls. 275, advindo o processo a este 

Magistrado no estado que se encontra, INTIMEM-SE as partes, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem e/ou requeiram o que 

entenderem de direito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 7861 Nr: 189-33.2003.811.0020

 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: ANTÔNIO HAGEMEIER ROCHA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JOÃO ABDO, FRANCISCO MESSIAS 

SOUZA MATOS, JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, WILSON FERREIRA 

MACHADO, ALTAMIRO GOMES SANTANA, EDUARDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO XAVIER MARTINS - 

OAB:18.619/MS

 Código n.° 7861

Vistos, em correição.

Ante a decisão de fls. 294/297 e a atual fase processual destes autos, 

para que não ocorra eventual e futura alegação de cerceamento da ampla 

defesa e contraditório, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem e/ou 

requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66337 Nr: 2478-16.2015.811.0020

 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: DEUSDETE TEODORO DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO - ROMILDO 

JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do impetrante acerca da sentença proferida: "Vistos. ...5. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento. 6. Tendo em vista que o impetrado informa 

nos autos (ref. 43) que houve o usufruto das férias requeridas no 
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processo, a ação perdeu o objeto, posto que inexiste pressuposto e 

interesse para o desenvolvimento válido e regular do processo. 7. Assim, 

merece ser a ação julgada extinta, não havendo mais interesse no 

prosseguimento do feito. DISPOSITIVO. 8. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015, face a perda do objeto. 

9. Isenção de custas. 10. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas de estilo. 11. Publique-se. Intime-se. 12. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70144 Nr: 750-03.2016.811.0020

 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: MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do impetrante acerca da parte dispositiva da sentença: "...42. 

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. 43. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09. 44. Não há recurso de ofício, vez 

que a segurança não foi concedida. 45. Após o transito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de praxe. 46. Publique-se. Intime-se. 47. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-54.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU JOSE RHODEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MUSA GONCALVES OAB - MT17747/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010347-54.2016.8.11.0020; Valor causa: R$ 2.382,48; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROMEU JOSE RHODEN Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. CUMPRA-SE o item 10 da 

decisão de ref. nº 7136706, providenciando e expedindo o necessário. 

Alto Araguaia/MT, 5 de abril de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-69.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIVINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

RM & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA MARQUES FRANCO RUSSI OAB - GO36716 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000005-69.2017.8.11.0020, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO 

MONETÁRIA, JUROS]. REQUERENTE: PAULO DIVINO PEREIRA 

REQUERIDO: LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, RM & CIA LTDA - 

EPP Vistos. O autor alega que firmou contrato verbal de prestação de 

serviço, contudo, não recebeu conforme pactuado. Em sua defesa, em 

síntese, a segunda parte reclamada se isenta de responsabilidade, 

invocando que o autor pleiteia contra parte diversa da contratada. 

Conforme documentos trazidos aos autos, a primeira parte faliu. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A 

análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. Com razão a 

preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela reclamada, haja vista que a 

parte autora postula contra pessoa diversa da que lhe causou os danos 

supostamente relatados. Note-se que dos próprios documentos acostados 

à petição inicial, bem como com a contestação se aduz que as cobranças 

são concernentes a empresa diferente da ré. Dessa forma, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, por se tratar de 

parte diversa e alheia aos fatos narrados. Outrossim, nos termos do art. 

8º da Lei n. 9.099/95, temos: 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. 

Sobre o tema é o entendimento majoritário, transcrevo: RECURSO CÍVEL. 

DEMANDA AFORADA CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE TEVE SUA 

FALÊNCIA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 

9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. 

Cuidando-se a demandada de sociedade empresária que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

a massa falida não poderá ser parte em processo que tramite perante o 

Juizado Especial 2. Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95. (RI 

0003394-77.2016.827.9200, Rel. Juiz PEDRO NELSON DE MIRANDA 

COUTINHO, 2ª Turma Recursal Cível, julgado em 13/07/2016). Dessa 

forma, com a decretação de falência da primeira reclamada, este juizado 

torna-se incompetente para apreciar o caso em tela. Por outro lado, deixo 

de ordenar a prévia intimação da parte autora nos termos do art. 317 do 

CPC, eis que necessária apenas quando possível a correção do vício. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000267-19.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO CHELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL VITALINO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

SENTENÇA Expedido por ordem do(a) MM. PIERRO DE FARIA MENDES 

Dados do processo: Processo: 1000267-19.2017.8.11.0020; Valor causa: 

R$ 9.471,36; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

OTAVIO CHELA Parte Ré: EXECUTADO: ISRAEL VITALINO DE ARAUJO . 

Pessoa(s) a ser(em) Intimada Nome: ISRAEL VITALINO DE ARAUJO 

Endereço: AVENIDA ALEIXO BASILIO MENDES, s/n, JARDIM ELDORADO, 

JALES - SP - CEP: 15704-320 FINALIDADE(S): Proceder a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, do inteiro teor da r. 

sentença proferida nos autos supra identificados, abaixo transcrita ou 

cuja cópia segue anexa. Peças que acompanham este mandado: 

Sentença ALTO ARAGUAIA, 19 de abril de 2018. OLIZELMA DAVID DE 
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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

Intimação 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)

 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000183-18.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

Z. ANTONIO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO LINS DE AGUIAR OAB - PE27702 (ADVOGADO)

BRUNO LINS DE AGUIAR OAB - PE27712 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000183-18.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[LIMINAR]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: Z. ANTONIO DE OLIVEIRA - ME 

Parte Ré: REQUERIDO: CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP 

Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na movimentação nº 

12771669, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 12553954, 

somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a gratuidade da 

Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. INTIME-SE a 

parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias 

(artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, 

ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. 

INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-18.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010330-18.2016.8.11.0020; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO ROSA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. 1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a 

sentença recorrida foi parcialmente reformada. Desta forma, dê ciência às 

partes. 2. Se nada for pleiteado pela parte interessada, ARQUIVEM-SE os 

autos mediante anotações e baixas de estilo conforme CNGC/MT. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-05.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO POSTERLLI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA ZANOTTO OAB - MT23637/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DO CARMO ASSIS OAB - PR04680 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010305-05.2016.8.11.0020; Valor causa: R$ 11.990,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIEGO 

POSTERLLI DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: SAFARI COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA., BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA 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: 8010227-79.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ERILSON VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010227-79.2014.8.11.0020; 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: ERILSON VIEIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 1. Em razão de decisão proferida pelo 

Tribunal, a sentença recorrida foi parcialmente reformada. Desta forma, dê 

ciência às partes (prazo de 05 dias). 2. Se nada for pleiteado pela parte 

interessada, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-74.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CANDIDO DE RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEY FERREIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010335-74.2015.8.11.0020; Valor causa: R$ 3.395,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COMPROMISSO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NELSON CANDIDO DE RESENDE Parte Ré: REQUERIDO: MARLEY 

FERREIRA DIAS Vistos. 1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a 

sentença recorrida foi mantida. Desta forma, dê ciência às partes (prazo 

de 05 dias). 2. Se nada for pleiteado pela parte interessada, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de estilo conforme 

CNGC/MT. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-64.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOIDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ASSIS PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0010444A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUZIA SEVERINA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX SANDRO OLIVEIRA DE PANIAGO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010185-64.2013.8.11.0020; Valor causa: R$ 5.397,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CRISTOIDO PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

CARLOS ASSIS PEREIRA Vistos. 1. INDEFIRO o pedido de execução de 

honorários sucumbenciais (ID nº 10908227), pois a parte reclamada é 

beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão lançada no ID nº 

7098872. 2. Quanto ao pedido de execução (ID 10908203), 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). 3. 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. 4. 

Intimem-se. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-89.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010334-89.2015.8.11.0020; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO SILVA 

BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

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: 8010066-98.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT0016887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA DE ALMEIDA FOSCHINI QUEIROZ OAB - SP0149470A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010066-98.2016.8.11.0020; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES Parte Ré: 

REQUERIDO: SONY BRASIL LTDA. Vistos. 1. Em razão de decisão 

proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi mantida. Desta forma, dê 

ciência às partes (prazo de 05 dias). 2. Se nada for pleiteado pela parte 

interessada, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de 

estilo conforme CNGC/MT. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-97.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GUIMARAES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR BUOGO GATTAS OAB - MT0016533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010047-97.2013.8.11.0020; Valor causa: R$ 24.880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAO BATISTA GUIMARAES BARBOSA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. 1. Em razão de decisão proferida pelo 

Tribunal, a sentença recorrida foi mantida. Desta forma, dê ciência às 

partes (prazo de 05 dias). 2. Se nada for pleiteado pela parte interessada, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de estilo conforme 

CNGC/MT. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48296 Nr: 128-33.2011.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOS SANTOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB: SP/84314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl. 35, que informa 

conseguiu localizar o requerido e o bem, não há motivo para realização de 

busca no SIEL, como requer o requerente à fl. 66.

Dessa forma, indefiro o pedido. Determino a INTIMAÇÃO do autor, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção.

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118843 Nr: 107-47.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por MARIA DAS NEVES SILVA nos autos da presente ação 

que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade processual que lhe 

favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres/MT, 12 de abril de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49497 Nr: 982-27.2011.811.0008

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DOS SANTOS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ajuizada por EDUARDO DOS 

SANTOS SIQUEIRA em face de BANCO FINASA BMC S/A, todos 

qualificados nos autos.

Citado, o excepto não manifestou (fl.17).

O autor foi intimado para promover o prosseguimento do feito, mas 

manteve-se inerte.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTE e DECIDO.

O feito deve ser extinto sem julgamento.

No caso em tela, restou suficientemente demonstrado que a autora 

deliberadamente abandonou o processo. Assim, de rigor a extinção do 

processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

por força do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando 

o autor nas custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor dado à causa, tendo sua exigibilidade suspensa por serem 

beneficiários da justiça gratuita nos termos da lei.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135785 Nr: 2019-45.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFTDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jane Stelle Beca Santos - 

OAB:23432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, entendo que o caso está a demandar dilação probatória, 

fazendo-se necessária a oportunização do exercício do contraditório e da 

ampla defesa pela parte requerida, uma vez que não estão verificados os 

pressupostos anteriormente citados, razão pela qual INDEFIRO, por ora, a 

concessão da tutela de urgência pleiteada. Buscando satisfazer os 

interesses das partes, DESIGNO o dia 30/05/2018, às 13h: 30min., no 

prédio do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, 

Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

Conciliação/Mediação.INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte 

requerida, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que 

compareçam à audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes 

que, o não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do 

CPC). Para que a audiência de conciliação/mediação não seja realizada, 

ambas as partes deverão manifestar, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inc. I do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88424 Nr: 4185-26.2013.811.0008

 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: TDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a última tentativa de conciliação foi infrutífera diante do erro 

na intimação das partes, DESIGNO o dia 30 de maio 2018, às 12h30min, no 

prédio do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, 

Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.

INTIMEM-SE AS PARTES, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 
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pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Ressalte-se que as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Atente-se a Secretária para atualizar o endereço das partes, conforme 

petição de fl. 50.

Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Oportunamente, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134759 Nr: 1402-85.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CORNÉLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO emenda a inicial, no que concerne a juntada de documento de 

identificação e procuração, preenchendo assim, os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).

Para justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 06/06/2018, às 15h: 

00min, para a audiência de Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado 

Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, 

Município de Barra do Bugres/MT.

INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência de pelo 

menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Com as comunicações feitas, encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato 

(art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350 

do CPC, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias.

Caso a audiência de mediação restar exitosa, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 13 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135390 Nr: 1798-62.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC).Havendo na contestação 

qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.Tramita-se a ação com prioridade em face da autora ter idade 

superior a 60 (sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do CPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 16 de abril de 2018.Silvio 

Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128904 Nr: 5909-26.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AUTOLATINA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

BANCO VOLKSWAGEN S/A e FLORINDO TRANSPORTES LTDA ME vieram 

aos autos e noticiaram que se compuseram amigável e extrajudicialmente, 

apresentando os termos acordados e pugnando, então, pela homologação 

do acordo em questão.

 É o relatório.

 Decido.

Uma vez que houve composição entre as partes e não havendo qualquer 

óbice legal à pretensão deduzida nestes autos, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado entre as partes fls. 92/94, para que surtam os 

regulares efeitos jurídicos e de direito, RESOLVENDO O MÉRITO da ação, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Custas processuais remanescentes se houver pelo requerido.

Após, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres – (MT), 16 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135725 Nr: 1969-19.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH EVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO REDENTOR S/A, ABILMAR LUIZ 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a inicial com os requisitos preenchidos dos artigos 319 e 320 do 

CPC.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).

Para justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 30/05/2018, às 15h: 

00min, para a audiência de Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado 

Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, 

Município de Barra do Bugres/MT.

INTIME-SE a autora e CITEM-SE os requeridos, com antecedência de pelo 

menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Com as comunicações feitas, encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo conciliação, os requeridos deverão oferecer contestação no 
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prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato 

(art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350 

do CPC, INTIME-SE a autora para replicar em 15 (quinze) dias.

Caso a audiência de mediação restar exitosa, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 17 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81326 Nr: 3000-84.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA PINHEIRO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BENICIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2933

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida a manifestar o 

que de direito em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94582 Nr: 4149-47.2014.811.0008

 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: DELZA ONOFRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16.261-0, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80912 Nr: 2554-81.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE FRUTUOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e em 

consequência, condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS a restabelecer o auxílio-doença (NB 5197627715) a autora MARLENE 

FRUTUOSO DE OLIVEIRA, desde a data da citação, ou seja, 26/05/2014 (fl. 

33-v).Imperioso ressaltar que a cessação do beneficio de auxílio-doença 

fica a cargo da Autarquia Ré, nos termos do art. 60, §9º e §10º da Lei 

8.213/91. Considerando a natureza alimentar do Benefício Previdenciário 

(art. 100, § 1º-A da CR/88), DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e juntamente 

com a intimação da presente sentença e independentemente do trânsito 

em julgado, INTIME-SE o requerido para que proceda às devidas 

providências a cerca do Auxílio-Doença, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte Autora, 

limitado ao valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).As parcelas 

vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 

mora a partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres - (MT) 16 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91512 Nr: 1688-05.2014.811.0008

 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: FERNANDO JOSE HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:MT-6105, Valdomiro Jorlando Junior - OAB:11129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE esta ação movida por FERNANDO JOSE HENRIQUE contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para condenar a requerida a 

pagar o auxílio-doença, correspondente a 91% (noventa e um por cento) 

do salário-de-benefício, desde a data da cessação indevida do benefício 

em 30/04/2014 (fl. 49), bem como, a conceder o benefício de 

aposentadoria por invalidez, correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, a partir da data do laudo pericial 25/02/2016 (fls. 99). 

, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e juntamente com a intimação da 

presente sentença e independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE 

o requerido para que proceda às devidas providências a cerca da 

Aposentadoria por Invalidez, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 497 do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte Autora, limitado ao 

valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).No que tange ao pagamento 

de custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia 

Federal do pagamento das custa processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

§ 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do 

STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43803 Nr: 52-43.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MIGUELÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 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 a manifestar se 

sobre a certidao do senhor Oficial de JustiçaEu, Clemair Felippe, certifico e 

dou fé que, DEIXEI de dar cumprimento ao mandado por falta de meios. 

Informo que o valor da diligencia, por ato, no local indicado no mandado é 

de R$ 20,00 (vinte reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101414 Nr: 2513-12.2015.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA CIRILO DE FRANÇA DA 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: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94614 Nr: 4181-52.2014.811.0008

 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: EURIDES RIBEIRO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16.261-0, Wilker Christi Corrêa - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94597 Nr: 4164-16.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16261, 

WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94584 Nr: 4151-17.2014.811.0008

 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: DIVA ONOFRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104596 Nr: 4525-96.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELCIENE GOMES DE SOUZA

 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: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135820 Nr: 2041-06.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA CORSINO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia requerida para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias (artigos 355 e 183 do CPC), advertindo-o que, não havendo 

contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na 

contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 18 

de abril de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127995 Nr: 5353-24.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RIBEIRO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101465 Nr: 2562-53.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS ARCANJO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86583 Nr: 2387-30.2013.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FLORENCIO DE CASTILHO 

- OAB:15.640, VIVIANE CRISTIANE CALDAS - OAB:9.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111851 Nr: 2813-37.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIELZO DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131889 Nr: 7628-43.2017.811.0008

 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: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 55259 Nr: 1459-16.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DA SILVA PEREIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108006 Nr: 403-06.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO DOMINGOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42891 Nr: 2870-02.2009.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO 

ALBERTASSE SALES, para devolução dos autos nº 

2870-02.2009.811.0008, Protocolo 42891, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89199 Nr: 4938-80.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo que nos autos consta reconheço a 

incompetência absoluta desse juízo e DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública e, determino a remessa dos autos ao 

órgão competente. Intime-se. Após, arquive-se, com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 1629-90.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - 

OAB:RJ/80696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:

 Vistos;

Defiro o pedido de levantamento de penhora pelo exequente de fls. 

2079/2080, vez que comprovada a cessão de crédito às fls. 2053/2076. 

Ademais, defiro o pedido de fls. 2053/2054, para substituição do polo ativo 

da demanda, passando-se a constar o Cessionário CVIB HOLDINGD 

(DELAWARE) LLC.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88950 Nr: 4689-32.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da advogada da parte autora para solicitar o 

encaminhamento da guia de recolhimento Diligencia do senhor oficial de 

justiça, pois foi peticionando que foi feito o deposito mas não foi 
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encaminhodo junto com a petição, no prazo de 05(cinco) dias,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 31059 Nr: 2286-03.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJACY FRANCELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:MT-10.133, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627- A, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, MILENA 

PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar, via 

DJE, a parte requerente, por seu advogado, a manifestar-se sobre o 

depósito valor caracterizado às fls. 22/224, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Barra do Bugres-MT, 18 de abril de 2018. Marilda Pereira Pedroso - 

Analista Judiciária - Mat. 7526

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 123339 Nr: 2828-69.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GERALDO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Autos: 2828-69.2017.811.0008 - Código: 123339.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu Antônio Geraldo de Moura alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de 

outubro de 2018 às 10h40, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 18 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.: 131404 Nr: 7344-35.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDER ANJO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DOMINGUES 

RODRIGUES - OAB:335839

 Autos: 7344-35.2017.811.0008 - Código: 131404.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu VALDER ANJO PEREIRA DA SILVA alegado 

preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

09 de outubro de 2018, às 13h15, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres-MT, 18 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.: 53159 Nr: 3911-33.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alino Cesar Magalhães - 

OAB:MT. 14.445, ELVIS ANTONIO KLAUK JR - OAB:MT/15462, 

JORDELISMAR JOSÉ ALVES JUNIOR - OAB:23.223

 Indefere-se o pedido de fls. 379/389, nos termos da decisão de fls. 

359/360 eis que a Defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo apto a 

modificar o contexto fático (requisito objetivo para progressão de regime - 

cálculo penal de fl. 352).

 Desta forma, aguarde-se o implemento do prazo para eventual concessão 

de benefício.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 107162 Nr: 6230-32.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE SOUZA ALVES, JULIO SILVA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Autos: 6230-32.2015.811.0008 - Código: 107162.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu Bruno de Souza Alves e Júlio Silva dos Santos 

alegado preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do 

Código de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09 de outubro de 2018, às 14h45, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como os acusados .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 
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dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres-MT, 18 de abril de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 021/2018-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições 

legais.

CONSIDERANDO que a servidora Elizangela Souza dos Santos, matricula 

23.608, Gestora Judicial da 2ª Vara Cível e Criminal do Fórum desta 

Comarca, estará afastada de suas funções nos dias 12, 13, 16, 20, 23 e 

24.04.2018 – 06 (seis) dias, em razão de estar usufruindo licença 

compensatória.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora CILINA SOUZA SANTOS, Auxiliar 

Judiciário - PTJ, matricula 11880, para desempenhar as funções de 

Gestora Judiciária Substituta em Substituição Legal na Secretaria da 2ª 

Vara desta Comarca nos dias 12, 13, 16, 20, 23 e 24.04.2018, face a 

ausência da Gestora titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 17 de abril de 2018

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Fórum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20322 Nr: 629-31.2006.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RECK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXICASE MÁQUINAS LTDA., BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348, LUCIANA SEZANOWASKI MACHADO - OAB:25.276/PR, 

RENATA BUENO CONTRERA - OAB:169385, STEPANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53.612/PR

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 96953 Nr: 641-25.2018.811.0050

 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 MOLEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 24 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 27 de Abril de 

2018 ás 14h00min horas. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79874 Nr: 706-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO/MT, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES GIMENES, MARIO LUIZ 

GRIEBELLER, JOSÉ EDUARDO RODRIGUES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahmann 

Muhl - OAB:4.624/MT

 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. 47, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 5418 Nr: 620-45.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON APARECIDO LUIZ ME, AIRTON 

APARECIDO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIQUEIRA LIMA - 

OAB:56710/SP, FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que informe os dados 

bancarios para expedição de alvará judicial conforme decisão de fl. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24087 Nr: 730-34.2007.811.0050

 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: MARCIO RICARDO INTROVINI ZANATA, ESPÓLIO DE 

IRINEU ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUARIAS E REPRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/MT, Humberto Scheineider Ibanez - OAB:6.281/MT, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:9993-B/MT, Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Código nº 24087

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Diante da certidão de f.548, bem como decorrido o prazo para o 

recolhimento das custas e taxas processuais nos moldes da decisão de 
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fl.545, bem como considerando a alteração na representação processual, 

INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 668 Nr: 537-97.1999.811.0050

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ LOPES, ELAINE ALVES DE 

CARVALHO, TELMA MARIA DORNELAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056, Saionara Mari - OAB:5225 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº668

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) 

dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, II, §1º do 

CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 11962 Nr: 2079-14.2003.811.0050

 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: CELSO PANASSOLO, RÉGIA DE DEUS PANASSOLO, 

IVAN ANTÔNIO PANAZZOLO, ROSELI BUNETTO PANAZZOLO, IVETE 

LOURDES PANAZZOLO, MARIO MARCIO DE ALMEIDA e SUA ESPOSA, 

CLAITON LUIZ PANAZZOLO, EUCLIDES EUDES PANAZZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SANCHES ROMAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA 

- OAB:1823-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002/MT, FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS - OAB:MT 22.096-O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B

 Código nº 11962

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE a parte autora para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls.282/297.

2. Após, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60783 Nr: 1786-29.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADM CONSORCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARTINS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 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, 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AOS 

AUTOS EM FLS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 895-32.2017.811.0050

 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 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA LUDGERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-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, 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AOS 

AUTOS EM FLS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98443 Nr: 1319-40.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYMILSON ROSA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97635 Nr: 979-96.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BRINGHENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 
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OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98467 Nr: 1328-02.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE DE SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 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.: 97859 Nr: 1088-13.2018.811.0050

 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): TATIANE DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87535 Nr: 423-31.2017.811.0050

 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): ERISVAN MARQUES DA SILVA

 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:

 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, 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AOS 

AUTOS EM FLS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98553 Nr: 1368-81.2018.811.0050

 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): JOBSON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 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.: 98444 Nr: 1320-25.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO VARGAS GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.: 35494 Nr: 2283-14.2010.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, FEDERAÇÃO SINDICAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

FESSP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, 
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ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Vistos,

No presente feito fora apresentada minuta de acordo às f. 258-259, sendo 

acordado no termo mencionado que "cada parte arcaria com os 

honorários advocatícios", de modo que tal acordo foi devidamente 

homologado às f. 260.

Nessa esteira, indefiro o pedido de f. 261-268 e, por conseguinte, 

proceda-se às diligências necessárias para o cumprimento da decisão 

anterior, notadamente, o que tange a transferência de valores.

Com o transito em julgado da sentença, arquive-se o feito com as 

comunicações e baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 3574-10.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 Vistos,

Tendo em vista que se trata de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do pleito de f. 

183-189, notadamente, no que tange o pedido de indicação de bens para 

satisfação da dívida.

Sem prejuízo, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela antecipada de 

urgência, eis que inexiste o requisito previsto no art. 300 do CPC, qual 

seja, o perigo da demora, uma vez que não constam nos autos, de forma 

irrefutável, que os bens eventualmente expropriados do executado são 

utulizados para sua subsistência, não havendo outro meio para sua 

mantença.

Nessa esteira, após o decurso do prazo de intimação da parte exequente 

para manifestação, conforme determinado acima, certifique e tornem os 

autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28222 Nr: 1638-57.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FROHART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEAGRO COMÉRCIO DE MATERIAIS E 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:2.746./TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 Vistos,

Tendo em vista o teor da Súmula 240 do STJ, intime-se a parte requerida 

para que se manifeste acerca do abandono do feito pela parte autora, no 

prazo de quinze dias, sob pena de aceitação tácita quanto a extinção do 

processo por abandono.

Com o decurso do prazo, certifique e, em seguida, tornem os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

DEFIRO o pleito de f. 169 e, via de consequencia, intime-se a parte 

executada, por meio de seus patronos, via DJE, para que no prazo de 

quinze dias, se manifeste acerca da certidão do Sr Meirinho acerca da 

penhora e avaliação dos bens constantes no mandado.

Sem prejuízo, OFICIE-SE o Cartório de Imóveis desta Comarca para a 

devida averbação junto à matrícula dos imóveis penhorados.

Em seguida, decorrido o prazo para manifestação da parte executada, 

certifique e tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97699 Nr: 995-50.2018.811.0050

 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: HELVIO LUIZ KOWALEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCARIOT ARMAZEM GERAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS HENRIQUE SCHOLL - 

OAB:18.318-B/MT

 Vistos,

Trata-se de ação ordinária de cobrançã c/c indenização por danos perdas 

e danos e danos morais ajuizada por HELVIO LUIZ KOWALEWSKI em face 

de SCRAIOT ARMAZÉM GERAL LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

O feito foi distribuído junto a Terceira Vara Cível de Cuiabá/MT, de modo 

que às f. 75 o processo foi remetido a esta Comarca com fulcro no art. 46 

do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, observo que o feito fora saneado, de modo que, nos 

termos do art. 347 e ss do CPC, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

patronos, via DJE, para que no prazo de quinze dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, sob pena de julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

Com o decurso do prazo, 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.: 77949 Nr: 3957-51.2015.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZILDA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:PROC. FED. INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT, LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - OAB:16.339/MT, 

MAURÍCIO DE CARVALHO - OAB:10.052-A/MT

 Vistos,

Tendo em vista que a assinatura do advogado José Barreto de Oliveira 

está TOTALMENTE copiada, inclusive com sombreamento, INTIME-SE a 

parte autora, pessoalmente, para que informe acerca da outorga de 

poderes à causídica Lucineia Rodrigues de Souza.

Sem prejuízo, intime-se a advogada mencionada para que, no prazo de 

cinco dias, junte procuração devidamente assinada pela parte autora, uma 

vez que o substabelecimento de f. 23-24 é irrefutavelmente obscuro.

Com o decurso do prazo de quinze dias para manifestação da parte 

autora, certifique e tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83065 Nr: 2596-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR ESTADUAL DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE).

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE MASSABKI RENSI, VANIA CAVALHEIRO 

MORAES RANZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENÉRIO DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 Vistos,

Tendo em vista o pleito de f. 23-24, INTIME-SE a parte embargada para 

que, no prazo de quinze dias, informe se deseja abrir mão do valor 

excedente ou deseja que a execução sega o rito dos precatórios.

O silêncio da parte embargada acarretará em concordância tácita quanto a 

diminuição do valor para expedição de RPV.

Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19248 Nr: 2984-48.2005.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNH LATIN AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:18.294

 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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64243 Nr: 2277-02.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAFEZ TOUFIC BAZI, DENI NAFEZ BAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, 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, 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AOS 

AUTOS EM FLS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36806 Nr: 158-39.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA PLANT SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COM. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLAIR DIAVAN

 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: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13886 Nr: 830-91.2004.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCL, AASML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ 

- OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, WILLIAM OLIVEIRA DOS REIS - OAB:37333

 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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96426 Nr: 353-77.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD. DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS 

- SP, WAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA, ISAURA MORA BUENO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DOS SANTOS, ONDINA PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL SCARPIN - OAB:SP/ 

1948-J

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AOS 

AUTOS EM FLS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31483 Nr: 1540-38.2009.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA 

DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, MARCIO 

RICARDO INTROVINI ZANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:4410

 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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16821 Nr: 572-47.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBRAIM ALFREDO PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PITHAN FRANÇOLIN - 

OAB:226.421/SP, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9172-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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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, 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 15799 Nr: 2700-74.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSE PRIESNITZ ZAMINHAN, WILSON WALTER 

HEIDEMANN, DANIEL SERVAT, HESTA BEATA KETTNER HEIDMANN, LECI 

VON GROLL SERVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76254 Nr: 2937-25.2015.811.0050

 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): PAULO MARCELO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AOS 

AUTOS EM FLS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76443 Nr: 3037-77.2015.811.0050

 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): JOSÉ RICARDO MENEGUIM, JULIA YOKO IIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AOS 

AUTOS EM FLS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81939 Nr: 1905-48.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT, JOSE HENRIQUE 

DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AOS 

AUTOS EM FLS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97914 Nr: 1119-33.2018.811.0050

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR, VANDERLEI RECK, 

ELIZETE MARIA RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willam Jose de Araujo - 

OAB:3.928/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.: 32992 Nr: 3042-12.2009.811.0050

 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

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460/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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31569 Nr: 1615-77.2009.811.0050
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBRAIM ALFREDO PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO LORENZI DE 

CASTRO - OAB:129134, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 9172-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94383 Nr: 4402-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.P. DUARTE - ME, URBANO WERLE, ELSI 

THOMAS WERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AOS 

AUTOS EM FLS.

 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.: 98172 Nr: 1233-69.2018.811.0050

 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: JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA, MARLUCE MARIA 

DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSERV ENGENHARIA (ANTONIZIO PEREIRA 

DA SILVA - ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/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.: 33438 Nr: 202-92.2010.811.0050

 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 FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 662 Nr: 531-90.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA CAMPO NOVO LTDA, VALMOR 

JOSE SEHNEN, PEDRO LUIZ LOPES

 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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33623 Nr: 387-33.2010.811.0050

 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: BFS.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39443 Nr: 2796-45.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A.-CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 6690 Nr: 1892-74.2001.811.0050

 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: HUBER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON BALBINO VILELA JR. - 

OAB:5.982

 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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23893 Nr: 545-93.2007.811.0050

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, SANDRO LUIZ CLEMENTE - OAB:7024

 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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 633 Nr: 502-40.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E MARCIANO LTDA, ERVINO HERPICH, 

RICARDO LUIZ DA SILVA

 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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4756 Nr: 2286-18.2000.811.0050

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25565 Nr: 2196-63.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M FIRMINO, ADELSON FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032 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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66496 Nr: 540-27.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. P. MATIAS - MERCADO - ME, JOAQUIM 

MATIAS SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 OAB/MT, 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, , 
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DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 32071 Nr: 2112-91.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE ABREU - 

OAB:9220, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-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, 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16661 Nr: 418-29.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI RAINOLDO HEPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7300-B, SILVANIA OLIVEIRA - OAB:9829-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 22297 Nr: 2562-39.2006.811.0050

 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): WALDECIR ALBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - 

OAB:8217-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AOS 

AUTOS EM FLS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64228 Nr: 2262-33.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLUMBIA VIDEO LOCADORA LTDA-ME, 

CARLOS GOMES ROBERTO, ROSIANE ALVES SANTANA ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, 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, 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AOS 

AUTOS EM FLS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 9444 Nr: 2621-66.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA

 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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34478 Nr: 1264-70.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL MÁQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS, 

ALEXSANDRO JULIANO MOCCI, VANESSA DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698, SADI BONATTO - OAB:10011

 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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14588 Nr: 1528-97.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE APARECIDO VALENTIM

 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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 425 de 810



 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4885 Nr: 91-26.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ZANATTA, FAZENDA SÃO JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:7301-A, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4.037/MT, JUEL 

PRUDÊNCIO BORGES - OAB:541155-8, MICHELINE GOMES DA COSTA - 

OAB:10963/MT, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - 

OAB:4344-A, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - 

OAB:5959-MT, Maury Borges da Silva - OAB:10.129/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, , 

DANDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68993 Nr: 2569-50.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES DIAMANTINO LTDA, ITALOG LOGÍSTICA 

E ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO ALMEIDA, Métrica Construções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - 

OAB:104.199, NELSON DA COSTA ARAÚJO - OAB:MT 8.505-A, THIAGO 

VIEIRA LEITE DE CASTRO - OAB:181955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88645 Nr: 1017-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LUZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR DO ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781-O, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474-MT

 Vistos.

Diante do indeferimento da anuência de recambiamento do recuperando 

pelo Juízo da Comarca de Araputanga/MT (f. 104-106), intime-se o 

recuperando, por meio de seu advogado constituído, para que tome 

ciência da referida decisão.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 12/09/2070, oportunidade em que deverá ser 

requisitado seu atestado de comportamento carcerário.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81031 Nr: 1344-24.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que se manifestem 

sobre o laudo médico pericial acostado nos autos, no prazo de 15 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIS PEREIRA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000119-78.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010310-34.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI CASAGRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GILMAR VAN DER SAND OAB - MT0004207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

ANA MARIA DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

NILSON GONCALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

WILIAN FREITAS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010310-34.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 17 de Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-45.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DREHER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000160-45.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 11.769,98; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CINTIA 

DREHER RAMOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente ressalto que no 

sistema do PJE a audiência de conciliação é marcada de forma automática, 

sem autonomia do magistrado, além do que se trata de ato obrigatório do 

procedimento sumaríssimo. Assim, independente de haver pedido de 

liminar ou não na inicial, ocorre o agendamento e o ato deve ser realizado, 

mesmo sem a análise da tutela de urgência. Doravante, trata-se de ação 

declaratória de cancelamento de fatura abusiva c/c indenização por danos 

materiais e danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por 

Cintia Dreher Ramos em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia, ambos devidamente qualificados nos autos. A Requerente 

sustenta que foi surpreendida no mês de dezembro/2017, por meio de 

ligação telefônica da empresa ré, que lhe cobrava o valor de R$ 1.769,98 

(hum mil e setecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), 

por suposta leitura irregular do consumo de energia de sua residência 

durante os meses de abril/2017 a setembro/2017. Relata, em síntese, que 

contestou administrativamente a fatura que, no seu sentir, é abusiva, já 

que não há disparidade entre os valores das faturas tida como irregulares 

com aqueles valores pagos anteriormente e após o mês de 

setembro/2017. Todavia, não obteve sucesso na defesa administrativa, 

permanecendo a cobrança da fatura tida como abusiva com ameaças de 

cortes de sua energia elétrica, consoante notificação nas cópias das 

faturas anexadas na inicial. Alega que sequer houve comunicação 

pessoal nos ditames legais, bem como inexiste laudo pericial a atestar a 

suposta irregularidade no consumo de energia sustentada pela empresa 

requerida. Diante disso, requereu a concessão da tutela antecipada de 

urgência a fim de determinar a suspensão da cobrança da fatura no valor 

de R$ 1.769,98 (hum mil e setecentos e sessenta e nove reais e noventa e 

oito centavos); que a requerida se abstenha de efetuar o corte no 

fornecimento da energia elétrica; bem como se abstenha de inserir o nome 

da requerente dos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, pugna pela 

declaração da ilegalidade da irregularidade do consumo durante os meses 

de abril/2017 a setembro/2017, com o consequente cancelamento da 

suposta dívida, bem como a condenação da empresa requerida ao 

pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pois 

bem. Para análise do pedido de tutela antecipada de urgência, faz-se 

necessário o atendimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, 

quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da demora. Nessa 

senda, analisando minuciosamente os autos, bem como os documentos 

apresentados pela parte autora, constante que esta logrou êxito em 

comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Explico: A 

probabilidade do direito alegado está devidamente consubstanciado no 

fato de que a parte requerente é usuária do serviço de energia elétrica, 

bem como pela discrepância da fatura cobrada. Outrossim, a parte 

requerente juntou contas que demonstram o histórico de consumo dos 

últimos meses, tudo a demonstrar, em juízo de cognição sumária, a 

possibilidade do deferimento da tutela vindicada. Nos termos do artigo 22 

do Código de Defesa do consumidor: os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quando essenciais contínuos. Assim, também lhe 

socorre a previsão legal de que, na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça, consoante se poderá verificar do 

artigo 42 do Código de Defesa do Consumor. Já em relação ao perigo da 

demora é evidente, pois o fornecimento de serviço de energia elétrica é 

indispensável às atividades cotidianas, e a fatura referente ao mês de 

março/2018 com vencimento em 08/04/2018 (doc. anexo) comprova que a 

delonga na resolução do litígio poderá lhe cessar o fornecimento da 

energia em sua residência, já que a empresa requerida está disposta a 

efetuar o corte. Por fim, não há perigo de irreversibilidade, uma vez que no 

caso de improcedência da reclamatória, a parte requerente deverá fazer 

frente aos pagamentos necessários para satisfação do débito, caso as 

cobranças sejam realmente devidas. Posto isso, defiro o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, o que faço para determinar que a 

requerida suspenda a cobrança da futura com vencimento em 29/12/2017 

consistente no valor de R$ 1.769,98 (hum mil, setecentos e sessenta e 

nove reais e sessenta e oito centavos); se abstenha de efetuar o corte no 

fornecimento de energia elétrica, bem como, de inserir o nome da parte 

requerente dos cadastros de proteção ao crédito, sejam eles SERASA, 

SPC, PEFIN, Achei, Concentre, ou qualquer outro prestador deste serviço. 

Sem prejuízo, RECEBO a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos 

legais. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora, a fim de que 

compareçam a audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela 

escrivania deste juízo, conforme pauta pré-estabelecida. Faça constar no 

mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 18 de abril de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000154-72.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA SONHO INFANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000154-72.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 19 de 

Abril de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NADJA BENVINDO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000099-87.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

29/05/2018 15:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 17 de Abril de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100365 Nr: 4140-19.2015.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Reginaldo Roldão, Lélia Loyze Ribeiro Rueda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelcy Ribeiro Rueda - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413, REMI CRUZ BORGES - OAB:3187, Ricardo 
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Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE para 

manifestar quanto às manifestações das Fazendas Públicas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126285 Nr: 3964-69.2017.811.0051

 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: THAINARA BOCHIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 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 a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107073 Nr: 1579-85.2016.811.0051

 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: DBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O, Gabriel Lorenzzatto - OAB:20692/0, Willian 

Nascimento Fonseca - OAB:MT0017827O

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos documentos 

juntados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126282 Nr: 3962-02.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Busko

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 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 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.: 106403 Nr: 1331-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto à certidão do Oficial 

de Justiça, bem como para requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129450 Nr: 5461-21.2017.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AVdSN, THFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAFN, ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:, Aparecida Voine de Souza Neri - OAB:8740-A/MT, 

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - OAB:20873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136

 Autos n° 5461-21.2017.811.0051 - 129450

Guarda

Despacho.

Vistos etc.

Dada a especial natureza da lide, mostra-se pertinente a designação da 

audiência do art. 357, § 3º, do NCPC, nem tanto para o saneamento do 

feito, mas, principalmente, para a tentativa de conciliação das Partes.

Assim, DESIGNO audiência em cooperação para o dia 04 de maio de 2018, 

às 13:30 horas de Mato Grosso.

 INTIMEM-SE as Partes e seus Procuradores, a fim de que compareçam à 

audiência, especialmente para que integrem e esclareçam suas 

alegações.

Nos termos do art. 357, § 5º, do NCPC, as Partes deverão levar, para a 

audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas, se assim entenderem 

pertinente a produção desse tipo de prova.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132727 Nr: 7298-14.2017.811.0051

 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: Edilma Nonato Santana Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 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 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.: 140550 Nr: 633-45.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos Simplicio Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 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.: 139835 Nr: 247-15.2018.811.0051
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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: Oscar Jimenez Rojas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 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.: 139810 Nr: 231-61.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Temistocle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 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.: 139772 Nr: 207-33.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Tomaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 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.: 139836 Nr: 248-97.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eugência dos Santos Magno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 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.: 139306 Nr: 10567-61.2017.811.0051

 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: Generosa Emilia da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 139302 Nr: 10566-76.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 138629 Nr: 10123-28.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleyce Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 138585 Nr: 10103-37.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 
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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.: 138451 Nr: 10023-73.2017.811.0051

 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: Jucilene Francisca da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 138449 Nr: 10021-06.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 138444 Nr: 10017-66.2017.811.0051

 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: Valci Moreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 138419 Nr: 10009-89.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Florentino de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 138402 Nr: 9996-90.2017.811.0051

 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: Joneci Francisco da Anunciação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 138385 Nr: 9992-53.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welinton Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 138206 Nr: 9892-98.2017.811.0051

 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: Antonio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137994 Nr: 9818-44.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduelita Lourença da Chaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 430 de 810



OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137904 Nr: 9761-26.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Toni de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137808 Nr: 9725-81.2017.811.0051

 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 Francisca Alicrim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137786 Nr: 9714-52.2017.811.0051

 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: Oledir Pavan de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137718 Nr: 9667-78.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137588 Nr: 9604-53.2017.811.0051

 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: Maria Aparecida Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137574 Nr: 9587-17.2017.811.0051

 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: Aurélio Elias Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137573 Nr: 9586-32.2017.811.0051

 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: Osmar Zanuso Forti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137571 Nr: 9584-62.2017.811.0051

 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
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 PARTE AUTORA: Eliel Constâncio Lopes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137185 Nr: 9402-76.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alves Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137046 Nr: 9319-60.2017.811.0051

 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: Fabio Cezar Messias Pils

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137043 Nr: 9316-08.2017.811.0051

 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: Manoel Pereira Magalhães Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 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.: 137004 Nr: 9294-47.2017.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Henrique Santos Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 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.: 136775 Nr: 9171-49.2017.811.0051

 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: Uilliam Ferreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 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.: 136677 Nr: 9126-45.2017.811.0051

 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: Edivânia Guimarães Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 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.: 136621 Nr: 9087-48.2017.811.0051

 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: Wellinton Livramento Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 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 
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novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136545 Nr: 9047-66.2017.811.0051

 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: Ana Francisca Marinho Montenegro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 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.: 136522 Nr: 9036-37.2017.811.0051

 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: Giuseomar Gonçalves da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Souza Rangel - 

OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 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.: 136364 Nr: 8946-29.2017.811.0051

 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: Oseias Gaudencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Hélio José de Araújo - 

OAB:GO/36.667

 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.: 136161 Nr: 8841-52.2017.811.0051

 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: Alisson Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/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 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.: 136154 Nr: 8834-60.2017.811.0051

 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: Eudes Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/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 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.: 135783 Nr: 8657-96.2017.811.0051

 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: Cristiane Bulbans

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/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 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.: 135641 Nr: 8596-41.2017.811.0051

 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: Aluísio Xavier Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Layane Barcelos de 

Souza - OAB:DF/43.973

 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.: 134018 Nr: 7852-46.2017.811.0051

 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: Rony Gleison Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266
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 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.: 132807 Nr: 7320-72.2017.811.0051

 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: Neide Oliveira Lucen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-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 a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 472-06.2016.811.0051

 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: José Osvaldo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação 

e Agropecuária Ltda, Monsanto do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111, Ronaldo Coelho Damin - OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Biral Vieira da Cunha 

Martins - OAB:OAB/SP 246.397, Eduardo Ono Terashima - 

OAB:296.663/SP, FLÁVIO MULLER - OAB:5841, Joseph Harry E. 

Gaillardetz Neto - OAB:392.012/SP, Leonardo Sülzer Parada - 

OAB:11.846-B/MT

 Autos n° 472-06.2016.811.0051 - 103189

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 16 de julho de 2018, às 15:00 de Mato Grosso, oportunidade em 

que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129203 Nr: 5327-91.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alferino Soares Canuto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 5327-91.2017.811.0051 - 129203

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com razão o Exequente. Da análise dos autos, percebe-se que houve 

somente o pagamento do débito principal, restando o pagamento referente 

aos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, EXPEÇA-SE ofício requisitório de pagamento de pequeno 

valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme cálculo 

de p. 61.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127705 Nr: 4601-20.2017.811.0051

 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: Marinete Pereira de Oliveira

 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:

 Autos n° 4601-20.2017.811.0051 – 127705

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

A presente ação tem por objeto a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurada, a 

incapacidade temporária ou permanente da Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício.

A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

pericial.

Considerando-se que a Parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as despesas com a perícia a 

ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM – MT 2311, que servirá independentemente de compromisso, 

devendo sua intimação ser encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro 

Áreas, Cuiabá/MT.

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal.

Ressalte-se que o valor atribuído a título de honorários ultrapassa o valor 

máximo descrito na Tabela V, da Resolução 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal, em razão da especialidade da perita e de ela residir em 

outra Comarca.

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem 

assistente técnico, caso achem necessário (art. 465, II, NCPC).

 Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e tendo em vista que ambas as 

Partes já apresentaram seus quesitos, INTIME-SE a Perita nomeada.

O exame deverá ser feito no prazo máximo de 40 (quarenta) dias e o 

laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias subsequentes.

Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que apresentem 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, DETERMINO, desde 

logo, o pagamento dos honorários periciais, nos termos da precitada 

resolução.

Por fim, apresentados os pareceres, e inexistindo pedido de 

esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, INTIMEM-SE as Partes 

para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, apresentem suas 

alegações finais.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118126 Nr: 272-62.2017.811.0051
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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: Renata Deise Moura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 A fim de fazer frente a tais pontos controvertidos, defiro a produção de 

prova testemunhal e pericial.Como perito do Juízo o NOMEIO, como Perito 

do Juízo, o Dr. Cláudemir Scabeni, com endereço profissional na Rua Tupi 

nº 222, Clínica Med Center, bairro Vale do Sol, nesta cidade de Campo 

Verde/MT, independente de compromisso.Fixo, como honorários periciais, 

o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a ser pago pelo 

sucumbente, ou, caso vencido a Requerente, pelo Estado de Mato 

Grosso.Como quesitos do juízo, indico os pontos controvertidos 

supracitados, itens “a” a “d”.Intimem-se as Partes para que, querendo, em 

5 (cinco) dias, nomeiem Assistentes Técnicos e formulem quesitos 

adicionais.Em seguida, intime-se a Perita para que promova o exame do 

Requerente, respondendo assim aos quesitos apresentados pelo Juízo 

como os indicados oportunamente pelas Partes.A Perita deverá informar o 

Juízo, com prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, a data da 

realização do exame.A Escrivania deverá intimar as partes acerca da data 

indicada pelo Perito independentemente de manifestação judicial posterior. 

Juntado o laudo, intimem-se as partes, por meio de seus Procuradores, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, seus Assistentes Técnicos juntem 

seus pareceres respectivos.Após, conclusos para designação de 

audiência.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90504 Nr: 936-64.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Elaine de Oliveira Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira Ltda 

-Vale do São Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104909 Nr: 891-26.2016.811.0051

 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: Antonia Maria Mendes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido aduzido pela Parte Requerente.Sem custas e 

sem honorários, dada a gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 

18 de abril de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88418 Nr: 288-84.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCdSL, Keila Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Limprss Sistema de Higienização e Serviços 

Ltda, Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Santos Torji - 

OAB:22.350-B/MT, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:3963/MT, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:4336/MT, 

Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo 

Kleim - OAB:MT/16.809, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:13984

 Autos n° 288-84.2015.811.0051 - 88418

Indenizatória

 Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o interesse de incapaz, abra-se vistas ao Ministério 

Publico.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130836 Nr: 6243-28.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LV, Adt(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6243-28.2017.811.0051 - 130836

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO como 

pontos controvertidos: a) a responsabilidade, ou não, das Requeridas pela 

divulgação das fotos da Requerente; b) os danos eventualmente impostos 

à Requerente; c) o montante da recomposição ou da compensação 

correspondentes.

A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Para tanto, permanecem os encargos processuais inalterados. A toda 

evidência, com certa facilidade a Requerente pode bem comprovar suas 

alegações, de jeito que se mostra desnecessária a inversão.
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Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

julho de 2018, às 14:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Causídicos, inclusive para que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

 INTIMEM-SE as Testemunhas eventualmente arroladas pela Defensoria 

Pública.

Quanto as demais, desde já consigno que caberá às próprias Partes 

intimar e comprovar a intimação das Testemunhas por elas arroladas, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, as Partes 

poderão apresentar suas testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113270 Nr: 3979-72.2016.811.0051

 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: EFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMSL, CMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANOR ANTONIO KAYSER - 

OAB:8437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Autos n° 3979-72.2016.811.0051 - 11320

Regulamentação de Visitas

Decisão.

Vistos etc.

Embora reste incontroverso entre as Partes a inexistência de vínculo 

biológico entre as Partes, porque afirmado na inicial e depois reforçado na 

contestação, o direito aqui discutido é indisponível, de jeito que se mostra 

necessária a instrução do feito.

Assim, DECLARO saneado o feito, fixando, como pontos controvertidos, 

por óbvio, a existência, ou não, de vínculo emocional entre as Partes.

Para fazer frente a tal questão, DEFIRO apenas o Estudo Psicossocial das 

Partes. Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao Setor Social, a fim de que 

apresentem laudo do referido estudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que apresentem suas razões 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Apresentadas as razões, ou decorrido o prazo correspondente, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público, para que aponha seu parecer em 10 

(dez) dias.

Por fim, CONCLUSOS, para sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110636 Nr: 2685-82.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI TEODORO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2685-82.2016.811.0051 - 110636

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132215 Nr: 7022-80.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio 

Leste de Mato Grosso-SICOOB Primavera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Pereira Chaves Junior EIRELI - ME, 

Sebastião Pereira Chaves Júnior, Valéria Zacarias Gomes Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Roberta Montanher 

Brescovici - OAB:7366 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7022-80.2017.811.0051 - 132215

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o acordo apresentado pelas Partes, DETERMINO a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 

922 do NCPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122637 Nr: 2298-33.2017.811.0051

 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: Neusa Soares Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogivan Aparecido Zanolin, Fazenda Pública 

do Município de Campo Verde, Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4628

 (...) Diante de tal realidade, impõe-se, uma vez mais, a determinação da 

internação compulsória do Interditado, dessa vez pelo período necessário 

para sua recuperação, sem qualquer limitação temporal prévia, em 

especial não se limitando ao prazo de 30 dias.INTIMEM-SE o Município de 

Campo Verde e o Estado de Mato Grosso, com urgência, para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciem o necessário à 

efetivação da medida de internação em local especializado. EXPEÇA-SE 

mandado de internação, sem qualquer limitação temporal prévia, a ser 

cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça de forma coordenada com o Município 

e o Estado de Mato Grosso.Na tentativa de evitar-se a segregação 
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desnecessária, caberá ao Estado e ao Município, conforme o local em que 

se der a internação, a apresentação de relatórios médicos quinzenais, a 

explicitar as condições do Requerido. A todo momento, mesmo fora dos 

referidos relatórios, de forma justificada, o profissional designado poderá 

conceder alta ao Requerido.DEFIRO autorização de reforço policial e do 

SAMU, para cumprimento do mandado, que deverá ser requisitada pelo 

Oficial de Justiça, caso entenda necessário.Consigne-se, ainda, que o 

Oficial de Justiça, antes de efetivar o cumprimento do mandado, deverá 

entrar em contato com os familiares do Requerido pelos telefones (66) 

99725-3782 e (66) 99912-3101.CUMPRA-SE, inclusive no plantão 

judiciário, servindo a presente decisão como mandado.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 17 

de abril de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133752 Nr: 7750-24.2017.811.0051

 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: JMBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7750-24.2017.811.0051 - 133752

Regulamentação de Visitas

Decisão.

Vistos etc.

Inexistindo qualquer irregularidade, DECLARO saneado o feito. FIXO, como 

controvertido, os pontos relativos ao melhor regime de visitas.

Para fazer frente a tal questão, DEFIRO apenas o Estudo Psicossocial das 

Partes. Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao Setor Social, a fim de que 

apresentem laudo do referido estudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que apresentem suas razões 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Apresentadas as razões, ou decorrido o prazo correspondente, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público, para que aponha seu parecer em 10 

(dez) dias.

Por fim, CONCLUSOS, para sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98319 Nr: 3523-59.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W & C Materiais Para Construção Ltda, Welson 

Transportes Ltda, Welmix Comércio e Transporte de Areia, Camila 

Rodrigues de Souza ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, 

DECLARO extinta a presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo. 

CONDENO as Requerentes ao pagamento de multa de R$ 9.500,00, cada 

uma, pela litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do NCPC. Custas pelas 

Requerentes.DEIXO de condenar as Requerentes ao pagamento de 

indenização e honorários ao Requerido, eis que ainda não formalizada a 

sua citação.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se 

baixa na distribuição.P.I.C.Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85007 Nr: 3814-93.2014.811.0051

 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 Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:MS/11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CÉSAR CREMA - 

OAB:3.872-MT

 Autos n° 3814-93.2014.811.0051 - 85007

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Banco Santander S/A, instituição financeira devidamente qualificada, 

ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de 

Transportadora Guanabara Ltda., igualmente qualificada.

As Partes compareceram aos autos e apresentaram acordo, requerendo 

sua homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, na forma do art. 487, 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinto o feito.

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas finais. Honorários 

conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126767 Nr: 4210-65.2017.811.0051

 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): Jose Claudio Soares de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4210-65.2017.811.0051 - 126767

Ação de Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Banco Bradesco Financiamentos S/A., instituição financeira devidamente 

qualificada, ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de 

Jose Claudio Soares de Brito, igualmente qualificado, visando à realização 

da garantia.

O pedido liminar foi deferido.

 Citado, o Requerido deixou de apresentar resposta.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista a ausência de resposta por parte do Requerido, aplicáveis 

os efeitos da revelia, inclusive o julgamento antecipado, na forma do art. 

355, II, do NCPC.

Isso posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente, apenas para 

confirmar a liminar já deferida, eis que a consolidação da posse e da 

propriedade do bem no patrimônio do credor ocorre de pleno direito.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, esses arbitrados em R$ 3.383,38, nos termos do art. 85, § 

8º, do NCPC, combinado com o item 13.1 da Tabelas IX da Resolução 

96/2007 da OAB/MT, só reduzidos à metade em face da abreviação do 

feito em função do julgamento imediato.

No mais, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

deposite a complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte 

do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.
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P.I.C.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97184 Nr: 3088-85.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Pesso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/O

 Autos n° 3088-85.2015.811.0051 - 97184

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual se 

obteve a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de 

valores em favor da Exequente.

Por fim, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126504 Nr: 4085-97.2017.811.0051

 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: SKdOS, SEODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4085-97.2017.811.0051 - 126504

Guarda

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de guarda na qual, em prévia audiência de conciliação, 

as Partes anunciaram a reconciliação e desistiram da ação.

Instado, o Ministério Público referenciou o pedido de desistência.

Decido.

Apesar de o presente feito envolver interesse de incapaz, observa-se 

que em nada seus direitos serão prejudicados. Assim, nada obsta a 

desistência da ação.

 Assim, na forma do art. 485, VIII do NCPC, HOMOLOGO o pedido de 

desistência.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas finais, mas de 

exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94014 Nr: 2008-86.2015.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abílio Custódio de Melo - 

OAB:5945-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2008-86.2015.811.0051 - 94014

Divórcio

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio na qual, antes mesmo da citação do 

Requerida, o Requerente desistiu da ação.

Instado, o Ministério Público referenciou o pedido de desistência.

Decido.

Apesar de o presente feito envolver interesse de incapaz, observa-se 

que em nada seus direitos serão prejudicados. Assim, nada obsta a 

desistência da ação.

 Assim, na forma do art. 485, VIII do NCPC, HOMOLOGO o pedido de 

desistência.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas finais, mas de 

exigibilidade suspensa, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112525 Nr: 3661-89.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RM, ICMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3661-89.2016.811.0051 - 112525

Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de prestação de alimentos na qual, antes 

mesmo da citação do Executado, a Exequente desistiu da ação.

Instado, o Ministério Público não se opôs à extinção.

É o relato do necessário. Decido.

Como de trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente 

das ações de conhecimento, uma vez que já possuem título 

pré-constituído a embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa 

razão, a desistência desse tipo de ação tem regramento específico, 

diferente do procedimento exigido nas ações de conhecimento. Com 

efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida coercitiva.”

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 do NCPC.

Nos termos do art. 90, § 3º do NCPC, sem custas ou honorários.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103406 Nr: 533-61.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rcwell Comércio e Prestação de Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Zandonadi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GODINES DO AMARAL 
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- OAB:162628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da presente execução, inclusive indicando bens do 

executado para a penhora em caso de ser essa a providência a ser 

pleiteada.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97704 Nr: 3299-24.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Reis de Andrade Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Modine Brasil Comercial EIRELI ME (Dona Dona 

Fashion), Pagseguro Internet Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MODINE BRASIL COMERCIAL EIRELI ME 

(DONA DONA FASHION), CNPJ: 17375875000170. 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: ALZIRA REIS DE ANDRADE SILVEIRA, brasileira, 

professora, portadora do RG n.º 1664415-8 SSP/MT, inscrita no CPF sob o 

n.º 955.441.359-91, residente e domiciliada na Rua Rio Grande do Sul, n.º 

764, Bairro São Lourenço, Campo Verde-MT, vem perante Vossa 

Excelência, por seus advogados abaixo assinados, propor AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de DONA 

DONA FASHION (nome fantasia) - MODINE BRASIL COMERCIAL EIRELI-ME, 

responsável por vendas no site www.donadona.com.br, pessoa jurídica 

de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

17.375.875/0001- 70, localizada na Avenida Doutor Dirceu Veloso 

Toscano de Brito, n.º 119, Bairro Pina, Recife-PE, CEP 51110-340, neste 

ato denominada requerida 01, responsável por vendas em seu site, e, 

como requerida 02, PAGSEGURO INTERNET LTDA, responsável por 

disponibilizar meios para a conclusão da venda, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.561.701/0001-01, com endereço 

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.384, cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, CEP: 01.452-002, pelos fatos e fundamentos jurídicos a 

seguir expostos: DOS FATOS No mês de maio de 2.015, a requerente 

efetuou uma compra (doc. 01), via internet, no site da requerida 01 

(www.donadona.com.br), representada por roupas infantis, no valor de 

R$ 164,40 (cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), 

incluindo frete, valor que seria pago em 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, de R$ 27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos), 

conforme pagamento realizado perante a requerida 02, mediante a 

utilização de cartão de crédito, conforme atesta documento anexo (doc. 

01). A requerida 01 informou que o produto seria remetido no prazo 

máximo de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias úteis, o qual já se findou há muitos 

meses, sem que houvesse a entrega da mercadoria devidamente paga. 

Em razão da demora, a autora entrou em contato por diversas vezes com 

a requerida 01, via telefone e e-mails, solicitando respostas sobre a 

demora na entrega da mercadoria, nas ocasiões, foi atendida pelas 

senhoras Lidiane e Rayara, conforme documentos anexos (doc. 02), as 

quais apenas lhe deram desculpas e lhe informaram que seu caso seria 

passado para o setor competente. Além do produto não ser entregue até a 

presente data, a requerida 02, que é responsável pelo recebimento dos 

valores, debitou o valor da compra, que fora avençado em 06 (seis) 

parcelas mensais e sucessivas, mediante débito automático em conta 

bancária, em uma única vez, causando grande transtorno para a autora, 

que teve que até pedir dinheiro emprestado para sanar outros débitos. 

Excelência, diante da vasta documentação acostada, torna-se que claro 

que a autora passou por um ritual de tortura por diversos meses, e apesar 

das várias reclamações no sentido de resolver o impasse amigavelmente, 

até a presente data não recebeu a mercadoria adquirida da requerida 01, 

e paga à requerida 02, devendo estas serem condenadas solidariamente 

pelos danos causados. II – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA Por força do 

artigo 84 do CDC, na “ação que tenha por objeto o cumprimento da 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático 

equivalente ao do adimplemento”. Destaque-se ainda a disposição contida 

no parágrafo 3º, do mesmo artigo, segundo o qual: “Sendo relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente”. No presente 

caso, pretende a requerente a condenação dos réus em nítida obrigação 

de fazer, no sentido de fazer cumprir o objeto contratual, consistente em 

entregar o produto no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de multa 

diária, e reaver o pagamento de todos os valores gastos com o réu, de 

forma duplicada e com os devidos danos morais, em razão da não entrega 

e desrespeito com o consumidor. Para garantir o efetivo cumprimento da 

tutela, espera-se a imposição de multa diária, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), pelo seu descumprimento, a ser revertida em favor da 

requerente. III – DO DIREITO Diante da prática de ilícito pelas requeridas, 

surge dever de reparar os danos morais causados à requerente. 

Outrossim, urge asseverar que, quaisquer tipos de arguições de 

preliminares de ilegitimidade passiva não poderão prosperar, visto que as 

empresas demandadas são parceiras comerciais, conforme atesta tela 

impressa do site da requerida 01 (doc. 03). Por conseguinte, Excelência, 

flagrante foram os danos de ordem moral sofridos pela autora, uma vez 

que, além de ter sido pago o valor do produto, tentou exaustivamente uma 

solução pacífica, amigável e extrajudicial, configurando as negligências 

das empresas requeridas um abuso que deve ser indenizado a fim de 

apaziguar a dor moral sofrida e ratificar a famigerada teoria do 

desestímulo para que as requeridas não venham a repetir esse episódio 

com os demais consumidores. Assim, por tal prática surgem para as 

demandadas o dever de indenizar a autora, e aqui se sugere a 

condenação para cada uma delas, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), em face aos danos morais que sofreu. Vislumbra-se, no presente 

caso, o nexo de causalidade entre as condutas das suplicadas e os 

prejuízos ocasionados à suplicante, as quais deverão ser compelidas a 

indenizá-la. Neste ponto, dizem os dispositivos legais abaixo transcritos: 

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. Neste 

sentido são as seguintes exegeses: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO 

DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO COMPRADO 

PELA INTERNET - - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA 

- RECURSO PROVIDO. - Comprovada a falha na prestação do serviço, 

consubstanciada no atraso na entrega de produto adquirido na internet, a 

quebra de confiança, a perturbação e a angústia do comprador oriunda do 

descaso da sociedade empresária com o consumidor, configuram 

transtornos passíveis de indenização. - A indenização por dano moral 

deve ser fixada em valor suficiente apenas para reparar o dano, como se 

extrai do art. 944, caput, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 

10024110201613001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

11/03/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

17/03/2014) (grifei) . DA JUSTIÇA GRATUITA Calha salientar que, a 

requerente não tem as mínimas condições de arcar com as custas 

processuais sem a privação do necessário a sua sobrevivência. Para 

tanto, junta se seu holerite (doc. 04), onde se comprova que a autora 

recebe apenas o valor líquido de R$ 1.008,02 (mil e oito reais e dois 

centavos), como professora da educação básica, mediante contratação 

temporária. DO PEDIDO ISTO POSTO, requer a Vossa Excelência: 01) Seja 

concedido o benefício da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, 

devido a comprovada falta de condição financeira da requerente em arcar 

com as custas judiciais; 02) Seja deferida a TUTELA ESPECÍFICA, 

liminarmente, inaudita altera pars, atenta à circunstância da constatação 

inquestionável do PERICULUM IN MORA, consubstanciado no iminente 

risco da não entrega do produto, assim como o FUMUS BONI JURIS, que 

se revela através do precedente judicial transcrito, e que sejam as 

requeridas obrigadas a entregarem o produto, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 03) As 

citações das requeridas, nas pessoas de seus representantes legais, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 439 de 810



para querendo, respondam a presente ação, sob pena de revelia; 04) A 

inversão do ônus da prova em favor da autora, diante da verossimilhança 

de suas alegações, com fulcro no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor; 05) Seja ao final, a presente ação julgada PROCEDENTE, para 

condenar as requeridas a ressarcirem a autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada uma delas; 06) Seja a 

requerida condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios; 07) Sejam ainda concedidos todos 

os meios de prova em direito admitidas. Dá-se a causa, para efeitos 

fiscais, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) .

Despacho/Decisão: Vistos etc.Antes de proceder-se à citação por edital, 

convém requisitar informações, da Justiça Eleitoral e da Receita Federal, 

acerca do atual endereço da Requerida e de seu eventual 

Representante.Assim, SOLICITEM-SE informações, pelos Sistemas Infojud 

e Siel, acerca do atual endereço da Requerida.Em sendo o caso, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação da Requerida, a fim de que compareça 

à audiência a ser designada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, observando-se as advertências consignadas na decisão inicial. 

No mais, INTIME-SE a Requerente, na pessoa de sua ilustre Procuradora, a 

fim de que compareça à dita audiência.Do contrário, se impossível a 

localização, CITE-SE a Requerida por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça resposta. Nessa 

hipótese, NOMEIO, desde logo, o ilustre Dr. Alberto Durante como Curador 

Especial da Requerida, abrindo-lhe vista dos autos para 

manifestação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 19 de abril de 2018

Gilberto Alencar da Silva PereiraGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116090 Nr: 5225-06.2016.811.0051

 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: Elzo Gonçalves de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quéren-Hapuque Albernaz 

Marques - OAB:OAB/MT 19.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impusiono os autos para a parte 

requerida no prazo de 15 (quinze)dias, manifeste acerca da perica medica 

juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104426 Nr: 794-26.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. Felito & Cia Ltda, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, em homenagem aos Princípios do 

Contraditório e Cooperação, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

AUTORA manifestar-se sobre a petição do requerido anteriormente 

colacionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95578 Nr: 2570-95.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBdS, GCBM, GKCBM, GHBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para o 

advogado dativo, retirar a certidão de honorários expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118186 Nr: 315-96.2017.811.0051

 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: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Brito de Aquino -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE APARECIDA MARTINS E 

SOUZA - OAB:262785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que a carta encaminhada 

ao endereço exposto na inicial, retornou sem êxito, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca do prosseguimento do feito, advertindo-a que a inércia poderá 

ensejar extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127415 Nr: 4476-52.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Almeida

 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:

 Autos n° 4476-52.2017.811.0051 – 127415

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à qualidade de segurado especial do falecido, e à condição de dependente 

da Requerente.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

julho de 2018, às 13:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 440 de 810



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142855 Nr: 1672-77.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdson dos Santos Cunhas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1672-77.2018.811.0051 - 142855

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

As informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Em continuidade, a fim de conferir impulsionamento ao feito, tendo em vista 

a especial natureza da causa, entendo pertinente a designação de nova 

audiência específica para a conciliação das Partes, na forma do art. 139, 

V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de Abril de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143100 Nr: 1804-37.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Pamela Martins Teixeira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1804-37.2018.811.0051 - 143100

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

As informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Em continuidade, a fim de conferir impulsionamento ao feito, tendo em vista 

a especial natureza da causa, entendo pertinente a designação de nova 

audiência específica para a conciliação das Partes, na forma do art. 139, 

V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de Abril de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140549 Nr: 632-60.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely Madalena Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 632-60.2018.811.0051 - 140549

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

As informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Em continuidade, a fim de conferir impulsionamento ao feito, tendo em vista 

a especial natureza da causa, entendo pertinente a designação de nova 

audiência específica para a conciliação das Partes, na forma do art. 139, 

V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de Abril de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140328 Nr: 526-98.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Geverton Vater

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Estevo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação, INTIMO a parte exequente para 

manifestar-se acerca da petição do executado juntada à ref. 21, 

requerendo o que entender de direito, prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133759 Nr: 7756-31.2017.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no parágrafo único do 

art. 321, da Lei 13.105/15, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485 , I c/c o art. 321 , § 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais (art.82, NCPC).DEIXO de 

condená-lo em honorários advocatícios, eis que não houve angularização 

do feito.P.R.I. Não interposto o recurso de apelação, INTIME-SE a requerida 

do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do 

art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 17 de abril de 

2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137058 Nr: 9325-67.2017.811.0051

 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): Rosemeire Aparecida Martins de Almeida

 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:

 Feitas essas considerações, tendo em vista a não apreensão do bem 
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pretendido pelo autor, DEFIRO o requerimento de conversão formulado às 

fls. 45/46 e fls. 48/49 e com fundamento no art. 5º do Decreto Lei 911/69, 

CONVERTO a presente Ação de Busca e Apreensão em Ação de 

Execução de Título Extrajudicial.RETIFIQUE-SE a autuação no sistema 

apolo(...).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências. Campo 

Verde-MT, 17 de abril de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 100643 Nr: 4215-58.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerdau Aços Longos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, que no prazo de 05(cinco )dias, 

retirar a carta precatória expedida, a fim de provideniar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Cuiabá/MT, ou promova o recolhimento das 

custas de distribuição, no termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 127332 Nr: 4441-92.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Diante do exposto, SUSPENDO o processo, nos termos do art. 76 do 

NCPC e DETERMINO a intimação do requerido/reconvinte para, no prazo de 

15 (quinze) dias: a) sanar o vício acima apontado, no que tange à 

procuração outorgada ao causídico subscritor; b) retificar o valor da 

reconvenção e recolher o valor das custas pertinentes, sob pena de 

indeferimento da reconvenção e revelia (art. 76, § 1º, 

II).INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde-MT, 18 de abril de 2018. MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 20962 Nr: 3278-29.2007.811.0051

 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): Sebastião Nitsuyosi Nozaki, Francisco Sizuo 

Nozaki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Certifico que, I N T I M O o exequente que em razão da determinação 

constante da decisão de folhas 162/164, o processo será imediatamente 

encaminhado ao arquivo provisório. "....Por fim, CERTIFICADA a inércia da 

parte credora na indicação de bens passíveis de expropriação, 

DETERMINO, desde logo, a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, 

sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Por 

corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até ulterior 

manifestação das partes ou o advento do prazo prescricional, contado a 

partir do término do período de suspensão.... " É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21105 Nr: 3420-33.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações, Administração e Assessoria 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celsio Schenkel, Euclésio Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Marcio Ribeiro Rocha - OAB:13281/MT, Ricardo 

Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 INTIMO a parte exequente para manifestar acerca da petição do 

executado, juntada às folhas 226/230, bem como, para, se for o caso, 

juntar o acordo realizado entre as partes, prazo de cinco dias. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30955 Nr: 1061-08.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceu de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora acerca do retorno dos autos 

doTribunal Regional Federal da 1ª Região, e, nada sendo requerido no 

prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 128486 Nr: 4982-28.2017.811.0051

 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: Mapfre Seguros Gerais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio dos Santos Alves - 

OAB:OAB/MT 20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 

20732/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 (bairro: BOM CLIMA), devendo 

ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de busca 

e apreensão e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 24693 Nr: 2646-66.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir do Prado Costa Mateus, Romy Cabelleira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, nos termos do item 2.29.1 da CNGC, advertindo-o sobre a 

necessidade de 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 (item 2.29.1.2 da 

CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 23500 Nr: 1448-91.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analuiza Skaf dos Santos Rocha, Jairo Luis 

Grasel, Mara Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 
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OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Galvan - OAB:8056, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 INTIMO a Executada MARA GRASEL, na pessoa de seus procuradores 

constituídos (procuração de fl. 60), da penhora de fl. 66 e auto de 

avaliação de fl. 67/68, para, querendo, manifestar-se no prazo legal, 

requerendo o que de direito. Certifico, ainda, que o Executado JAIRO LUIS 

GRASEL foi devidamente intimado da penhora de fl. 66 e auto de avaliação 

de fl. 67/68, conforme assinatura exarada no rosto dos mesmos, deixando 

transcorrer o prazo "in albis" para manifestação, até o presente momento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 129603 Nr: 5527-98.2017.811.0051

 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: Antonio Carlos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO as partes na pessoa dos seus procuradores para manifestarem 

acerca do Laudo pericial de ref.38, no prazo de 15 (QUINZE)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 26348 Nr: 459-51.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior, João Roberto Ziliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analuiza Skaf dos Santos Rocha, Jairo Luis 

Grasel, Mara Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT, Diogo Galvan - OAB:8056

 Processo n° 459-51.2009.811.0051 – Cód. 26348

Cumprimento de Sentença

Vistos em correição.

Diante do teor da certidão de fls. 169, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos planilha atualizada do 

débito, já com a incidência da multa e dos honorários advocatícios, bem 

como requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

Campo Verde, 17 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 31123 Nr: 1232-62.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariem Fares Calil Zarur

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindo Seron, Amilton Seron, Ademilson 

Seron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednelson Zuliani Bello - 

OAB:2.532, Ednelson Zuliani Bello - OAB:2.532-A

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138598 Nr: 10106-89.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welter Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266

 Autos n° 10106-89.2017.811.0051 - 138598

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

As informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Em continuidade, a fim de conferir impulsionamento ao feito, tendo em vista 

a especial natureza da causa, entendo pertinente a designação de nova 

audiência específica para a conciliação das Partes, na forma do art. 139, 

V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de Abril de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133236 Nr: 7505-13.2017.811.0051

 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: Marcos Pedro da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132199 Nr: 7012-36.2017.811.0051

 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: Sara Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.
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 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118936 Nr: 668-39.2017.811.0051

 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: Eliane de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Layane Barcelos de Souza - OAB:DF/43.973

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119682 Nr: 1025-19.2017.811.0051

 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: UILLIAN AURELIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Layane Barcelos de Souza - 

OAB:DF/43.973

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141690 Nr: 1121-97.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, na audiência de tentativa de conciliação designada para o 

dia 28/05/2018, às 17h15min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 145310 Nr: 2790-88.2018.811.0051

 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: Triunfo Distribuidora de Carnes Ltda-ME, Bruno Luis 

Pires-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado da Polícia Especializada do Meio 

Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2790-88.2018.811.0051 – Código 145310.

Mandado de segurança com expresso pedido de liminar inaudita altera 

pars.

Vistos etc.

 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA-ME e BRUNO LUIS PIRES – 

ME impetram mandado de segurança contra ato comissivo e ilegal 

praticado pelo ILUISTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA POLÍCIA 

ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE, todos já devidamente qualificados, 

visando à concessão de medida liminar para que seja determinado o 

deslacre da empresa, ora primeira impetrante, assim como a restituição 

dos bens e a liberação dos caminhões, sem qualquer restrição de fiel 

depositário.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, diante narrativa da inicial e demais documentos colacionados 

aos autos é possível notar que, por ora, não se pode atribuir o ato coator 

ao DELEGADO DA POLÍCIA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE.

 Isso porque, nota-se que a empresa foi lacrada pela SEMA/MT, cujos 

termos de embargo/interdição nº 111128 e o auto de inspeção nº 171107 

estão assinados por dois analistas de meio ambiente, bem como que a 

apreensão de bens se deu em cumprimento de mandado de busca e 

apreensão expedido nos autos do inquérito policial nº 80/2017.

Logo, a princípio, a competência para julgamento do presente mandado de 

segurança é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos dos art. 

96, I, alínea “g”, da Constituição Estadual e do art. 17-B, I, alínea “b” do 

Regimento Interno do TJMT.

Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte impetrante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da possível 

incompetência do Juízo. ADVIRTA-SE, ainda, que eventual discordância 

deverá ser fundamentada pela parte autora, bem como que o silêncio será 

interpretado como reconhecimento desta.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Campo Verde, 16 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 145544 Nr: 2875-74.2018.811.0051

 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): Ivan Jehle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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 (JUPIARA), 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83516 Nr: 2961-84.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Martins Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gonçalves de 

Andrade Júnior - OAB:22367/O

 Certifico que, IMPULSIONO O FEITO a expedição de matéria para imprensa 

a fim de INTIMAR o patrono do reeducando para, no prazo de 48(quarenta 

e oito) horas,proceder a devolução dos autos nesta secretaria.Nada 

mais.É o que me cumpre certificar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145342 Nr: 2809-94.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joice Fernanda Farias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Ferreira Martins 

Camargo - OAB:12.586/MT

 Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o 

pedido de revogação formulado pela Requerente JOICE FERNANDA 

FARIAS DE SOUZA.Intime-se o Advogado da Requerente, via DJE, acerca 

dessa decisão, bem como para, caso queira, apresentar a resposta à 

acusação.Ciência ao douto representante do Ministério Público.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde /MT, 18 

de abril de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144424 Nr: 2456-54.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Nascimento Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATO - 

OAB:20692/0

 Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o 

pedido de revogação feito pelo Acusado RODRIGO NASCIMENTO 

VIEIRA.No mais, apresentada a resposta à acusação pelo réu RODRIGO 

NASCIMENTO VIEIRA, entendo que o expediente adotado serve também 

para demonstrar a inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no 

art. 397 do CPP, todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão 

punitiva estatal.Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a 

absolvição sumária do Acusado, na forma do referido artigo.Sob a ótica 

processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir qualquer 

dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, então, para 

impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em decisão 

meramente extintiva, sem análise do mérito. Assim, não sendo o caso de 

julgamento antecipado da lide, e inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela Defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.DEFIRO a produção da prova testemunhal, única 

requerida pelas Partes.Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 10 de maio de 2018, às 15h30min de Mato Grosso.Intime-se o 

Representante do Ministério Público, o Acusado e as Testemunhas 

arroladas pelas partes, pessoalmente, e o Advogado, via DJE, observando 

a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das 

partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes 

acerca desta expedição.Requisite-se o acusado.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, por se tratar de réu preso, inclusive pelo Oficial de Justiça 

plantonista, caso necessário.Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde /MT, 18 de abril de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84145 Nr: 3361-98.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Neves Pereira Ferreira Santana, 

Sidnei de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIDNEI DE MATOS, Cpf: 00807748145, 

Rg: 116829293, Filiação: Antonio Ramiro de Matos Filho e Benedita de 

Souza Matos, data de nascimento: 12/12/1977, brasileiro(a), natural de 

Engenheiro Beltrão-PR, convivente, operador de máquinas, Telefone 66 

9624 4763. 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: Denuncio pelo primeiro fato, como incurso no artigo 129, 

§ 9º, do Código Penal; 2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 12, 

“caput”, da Lei n.º 10.826/03.

Despacho: Decisão.Vistos etc.RECEBO a denúncia na forma como 

colocada em juízo, oferecida contra SIDNEI DE MATOS, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal, dando-o como incurso 

nas penas dos artigos 129, §9º, do Código Penal e artigo 12, “caput”, da 

Lei nº 10.826/03. Cite-se o Acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, através de Advogado, responda à acusação, por escrito, 

inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando 

testemunhas, sob pena de preclusão, ressaltando que deverá constar no 

mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo se pretende constituir 

advogado ou se o juiz deve nomear-lhe o Defensor Público, sendo que 

neste último caso o acusado deverá declinar as razões, tudo conforme o 

Provimento n° 30/2008-CGJ.Determino, ainda, que de acordo com o 

disposto no artigo 974, inciso II, da CNGC seja comunicado o recebimento 

da presente denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a 

DEPOL desta Comarca.Por fim, DETERMINO que seja OFICIADO a 

Autoridade Policial solicitando o encaminhamento do relatório final deste 

inquérito policial, bem como eventuais peças faltantes, conforme solicitado 

pelo Ministério Público em sua cota de oferecimento no item 01.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 12 de julho de 

2017.Caroline Schneider Guanaes Simões 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, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 18 de abril de 2018

Elcie Cristina MartinsGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 445 de 810



comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 12/06/2018 

às 09:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COSME DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 12/06/2018 

ás 13hs20, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COSME DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 12/06/2018 

ás 13hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 11/06/2018 

ás 15hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-25.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010566-76.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS WEISSMULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAY LOCADORA DE VEICULOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA ELIZABETH DE LEAO RODRIGUES OAB - MG0095219A 

(ADVOGADO)

IVAN STREITEMBERGER ALONSO PATRIOTA SANTOS OAB - 

PR0066259A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010566-76.2013.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Decorrido o 

prazo da suspensão, intime-se o Exequente para que se manifeste se 

ainda persiste interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

feito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 19 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-07.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Cumprimento de sentença. Despacho. Vistos etc. Cuida-se de execução 

de título judicial/cumprimento de sentença promovida pela Executada OI 

S/A em face da parte autora Maria Pereira da Cunha, diante da 

procedência do pedido contraposto. 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, o qual foi deferido 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, o qual foi publicado 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, nele incluídos 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. - DOS CRÉDITOS 

GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: Quanto aos créditos que possuem fato 

gerador posterior ao processamento da recuperação judicial, como no 

caso – sentença proferida e homologada em 22.02.2017-, considerados 

extraconcursais, deverão ser executados normalmente, nos termos dos 

artigos 67 e 84 da Lei 11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de 

obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, 

inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou 

serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em 

caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem 

estabelecida no art. 83 desta Lei. Parágrafo único. Os créditos 

quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a 

fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los 

normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral 

de recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos 

bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.” “Art. 84. 

Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com 

precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a 

seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos jurídicos 

válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 

desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos 

geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem 

estabelecida no art. 83 desta Lei.” Ademais, no caso específico, a 
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peticionande OI S/A é a parte Exequente, uma vez que o pedido 

contraposto foi acolhido, prosseguindo o feito apenas quanto à execução 

de sentença. Portanto, CUMPRA-SE integralmente a decisão de ID 

14.07.2017. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde, 19 de abril de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito [i] Disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ e www.recjud.com.br.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010217-05.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE DA SILVA (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010217-05.2015.8.11.051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido feito pela Exequente. Assim, diante de novo endereço da 

Executada Ivanilde da Silva, determino desde logo sua citação, 

observando o despacho inicial. Quanto ao Executado Evandro Senger - 

ME, intime-se a Credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens 

passíveis de penhora de sua propriedade. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-57.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Da análise dos autos, constata-se que a parte 

Executada foi revel na fase de conhecimento. Portanto, determino sua 

intimação por edital do cumprimento da sentença, nos termos da decisão 

de ID 4475541, com prazo de 10 (dez) dias, conforme prevê artigo 513 do 

NCPC e o Enunciado 37 do FONAJE. Vejamos: “Art. 513. O cumprimento da 

sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no 

que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da 

Parte Especial deste Código. (...) IV - por edital, quando, citado na forma 

do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.” “ENUNCIADO 37 – 

Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo 

de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados 

o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).” Após, decorrido o prazo 

in albis, INTIME-SE a parte Exequente para que apresente o cálculo 

atualizado, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde, 19 de abril de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-12 CARTAS

Processo Número: 1000313-12.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA E INCORPORADORA VILLA RECANTO DAS AGUAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ OAB - PR49690 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI (REQUERIDO)

PATRICIA APARECIDA BONDEZAN (REQUERIDO)

 

Diante da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito a 

fim de intimar o autor para que se manifeste e requeira o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COBIANCHI & PEREIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

 

Certifico que a sentença constante nos autos foi lançada 

equivocadamente. Assim, faço a juntada da sentença pertinente a estes 

autos e procedo à intimação das partes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COBIANCHI & PEREIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

 

Certifico que a sentença constante nos autos foi lançada 

equivocadamente. Assim, faço a juntada da sentença pertinente a estes 

autos e procedo à intimação das partes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010888-33.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO ATHANAZIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Trata-se de pedido de desconsideração de 

personalidade jurídica aduzido por ARLINDO ATHANAZIO em face MEGA 

CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP , qualificados nos autos. 

No caso versado, foi proferida sentença no dia 30.07.2013, condenando a 

parte executada ao pagamento de R$ 2.480,00, com juros a partir da 

citação e correção monetária a partir de julho/2012. Entretanto, após terem 

sido realizadas inúmeras diligências, tais como penhora on line, penhora 

na boca do caixa, tentativa de penhora e avaliação de bens, verifica-se 

que a parte exequente não logrou êxito em receber o crédito devido. Desta 

feita, diante do decurso do prazo transcorrido, aliado as inúmeras 

tentativas infrutíferas para o recebimento do crédito exequendo, é cediço 

que deve ser considerado o abuso de personalidade jurídica pela parte 

executada, nos termos do art. 50 do Código Civil, admitindo-se o 

afastamento da separação entre os bens sociais e os dos sócios. Veja: 

“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.” De outra vértice, ainda que no Novo Código 

de Processo Civil esteja regulamentada em capítulo específico o incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica, em especial no artigo 134, 

em que prevê que deverá ser instaurado em incidente em apartado, é 

certo que tal procedimento é incompatível com os Juizados Especial, o qual 

é orientado pelos princípios da “oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação” (art. 1° da Lei 9.099/95). Desta feita, ACOLHO 

o pedido de desconsideração da personalidade jurídica postulada pela 

parte exequente, a ser processada nestes mesmos autos. Em atenção ao 

disposto no art. 135 do NCPC, incluam-se os sócios no polo passivo e 
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após CITE-OS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se 

sobre o pedido de afastamento da personalidade jurídica. A 

desconsideração da personalidade jurídica suspende os demais atos do 

processo (art. 134, §3°, do CPC). Posteriormente, será decidida acerca 

dos demais pedidos expropriatórios. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011910-97.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI INES NOSCHANG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

BRT SERVICOS DE INTERNET S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERDELUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO REIS NEGREIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Reclamante foi devidamente intimada para 

que manifestasse o seu interesse no prosseguimento da ação, 

apresentando o endereço atualizado do Reclamado, sob pena de extinção 

e arquivamento. Todavia, deixou de fazê-lo, preferindo a inércia. Ex 

positis, JULGO EXTINTO este feito, sem apreciação de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, parágrafo 1°, do Novo Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado, realizem-se as anotações necessárias e em 

seguida arquivem-se os autos, independente de nova determinação. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 19 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-96.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ARANHA DE JESUS DELGADO FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-46.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE CALISTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-08.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010585-14.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTORI - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MALLONE SANSEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

PROJETO DE SENTENÇA Numero do Processo: 1000799-942017.811.0051 

Polo Ativo: JONATHAN MALLONE SANSEL Polo Passivo: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 
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conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por JONATHAN MALLONE SANSEL 

contra ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA objetivando devolução do 

valor pago e indenização por danos morais devido o cancelamento do 

curso. A requerida alega inexistência dos danos morais, descabimento da 

inversão do ônus da prova e regularidade na prestação do serviço, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I - Mérito Verifica-se dos autos que a 

reclamante se insurge de devolução de valor em virtude de cancelamento 

do curso. Informa que firmou contrato de prestação de serviços 

educacionais na data de 01.01.2017, cujo valor do semestre representa o 

montante de R$ 1.986,00, ocasião em que obteve desconto no valor de R$ 

1.074,00 por meio de bolsa, motivo pelo qual ficou responsável pela 

mensalidade no valor de R$ 179,00, a qual encontra-se devidamente 

quitada, conforme comprovante em anexo a inicial. A reclamada alega em 

sua defesa a inexistência de danos morais, informando que o curso foi 

cancelado por não obter quantidade mínima de acadêmicos matriculados, 

conforme prevê a clausula 7.1 do contrato de prestação de serviços 

educacionais, requerendo a improcedência da ação. Ocorre, que a 

reclamada não logrou em comprovar os fatos alegados em relação à 

devolução do valor pago pelo Autor. Por outro lado, a tela juntada 

demonstrando que o valor encontra-se disponível guardando relação com 

os argumentos do Autor em sua inicial, restando claro que este possui o 

direito a ser ressarcido pelos serviços não prestados pela Ré. Ademais, a 

Reclamada não juntou nenhuma prova em relação ao deposito do valor em 

conta de titularidade do autor que corroborasse com suas alegações. Em 

analise ao contrato na clausula 7.1 autoriza o Autor ou seus 

consumidores em hipótese de cancelamento do curso, a devolução do 

valor pago a titulo de matricula e mensalidade. Assim, entendo que restou 

comprovado pelo Autor que este deve ser ressarcido do valor de R$ 

179,01 pago a titulo de matricula, demonstrando desta forma que a 

aplicação correta do texto contratual deverá ser a clausula 7.1. Sendo 

assim, em se tratando de relação consumerista, a interpretação das 

clausulas contratuais deverão ser interpretadas de forma favorável ao 

consumidor, conforme autoriza o artigo 51 da Lei 8.078/90, motivo pelo 

qual, assiste razão o Autor. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova conforme autoriza o artigo 

6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte hipossuficiente no processo, ou 

seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou 

modificativo do direito do Autor. Em que pese às alegações da reclamada 

e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de 

seu ônus. Portanto, a devolução do valor de 179,01 (cento e setenta e 

nove reais e um centavo) atribuído à parte autora é medida que se impõe. II 

– Dano Moral A controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta 

a ensejar a condenação em danos morais, bem como se da respectiva 

conduta há que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço 

que para a caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, 

o dano e o nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, 

postula a parte Autora a reparação por danos morais sem nenhuma razão, 

posto que não constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição 

em seu nome e CPF que tenha sido inserida pela Ré, bem como o nexo 

causal em relação ao dano moral. Não há como se acolher a pretensão da 

parte Autora. Explica-se. Em que pese restar provado que houve o 

cancelamento do curso, a parte autora não demonstrou de modo 

satisfatório se existia alguma restrição em seu nome por meio de certidão 

expedida pelo Órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA que tenha sido 

inserida pela Ré ou se existiu fatos que corroborasse com a lesão do 

direito em sua esfera moral, ocasião em que não há como se reconhecer 

que o referida atraso na devolução do valor tenha causado ao Autor 

danos morais passíveis de ressarcimento. Sendo assim, é possível crer 

que o simples atraso na devolução do valor, bem como o cancelamento do 

curso em clausula prevista no contrato de prestação de serviço acarreta 

somente meros aborrecimentos. Não há dúvida de que a situação 

apresentada causa desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse 

desconforto não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Tal entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. 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 a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. Assim, caminho outro não há se 

não o da procedência em parte do pedido inicial. III - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano morais; 2- Condeno a reclamada a efetuar o 

pagamento de R$ 179,01 (cento e setenta e nove reais e um centavo) 

referente ao pagamento da matricula; 3- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE ARRUDA BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-15.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direi

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-23.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE PAULA ALMEIDA OAB - MT22220/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO GUEDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direi

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-22.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOIRES DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-72.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO JOSE DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-51.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAN SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-86.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILCE CARDOSO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-14.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA BERNARDI MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

V Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23339 Nr: 1145-75.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Teixeira de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS
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AUTOS N.º 1145-75.2010.811.0029 CÓDIGO 23339

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Município de Canarana - MT

PARTE REQUERIDA: Milton Teixeira de Macedo

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Milton Teixeira de Macedo, Cpf: 

11842121120, Rg: 449267 SSP GO, brasileiro(a), casado(a), motorista, 

Endereço: Rua Palmitinho ,Nº 761, Bairro: Jardim Tropical, Cidade: 

Canarana-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 619,21 (seiscentos e dezenove reais e vinte e 

um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de o não recolhimento das custas 

processuais implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

 Eu, Silete Maria Colombo, digitei.

 Canarana-MT, 18 de abril de 2018

Silete Maria Colombo

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 21087 Nr: 1808-58.2009.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Terezinha Nessler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:1553487

 Vistos,

Considerando que a parte exequente, em sua manifestação às fls. 

171/174, manifestou-se quanto à impugnação apresentada pelo executado 

(fls. 160/164), mais especificamente no que tange aos cálculos 

apresentados à título de honorários sucumbenciais, DETERMINO a 

remessa dos autos ao INSS para manifestação e atualização, até presente 

data, dos cálculos, incluindo a atualização dos honorários da Douta 

causídica.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66584 Nr: 1205-67.2018.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICEKELE RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário de Agricultura do Município de 

Canarana-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA FERNANDA CESAR DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança 

devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – que haja 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na 

sentença final de mérito, nos precisos termos do 7º, inciso III, da Lei nº. 

12.016/2009.Entrementes, no caso vertente, pelos argumentos e 

documentos atrelados na petição inicial, a despeito da aparente relevância 

do fundamento invocado, não estou convencido da viabilidade de 

concessão da medida liminar sem antes ouvir a parte contrária, 

considerando as várias ocorrências relatadas pelo impetrante. POSTO 

ISSO, e por tudo mais que dos autos consta, postergo a análise da liminar 

requerida para após o prazo das informações.Notifique-se a autoridade 

apontada como coatora, sem a liminar, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7º, inciso I, na Lei 

nº. 12.016/2009), bem como apresente a avaliação da servidora 

Gleicekele Rodrigues Lima referente ao 1º semestre de 2017 e do ano 

anterior (2016).Sem prejuízo, intime-se a impetrante para que informe nos 

autos os componentes da Comissão Avaliadora. Após, com a informação, 

oficie-se à Comissão Avaliadora para que preste informações quanto ao 

andamento do recurso administrativo protocolizado pela impetrante. 

Intimem-se.Prestadas as informações, vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63194 Nr: 2794-31.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO BORTOLON JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA, MAIZA 

LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, considerando os 

substanciosos e verossímeis argumentos expendidos e os documentos 

atrelados na petição inicial, presentes os requisitos do fumus boni juris e 

do periculum in mora, pressupostos de mister à tutela de urgência anelada, 

assim, DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão do bem descrito na 

exordial, que deverá ser cumprida nos moldes do artigo 846, e parágrafos 

do CPC/2015, autorizando que o veículo fique em depósito nas mãos do 

requerente, o qual deverá assinar o respectivo termo de depósito e 

responsabilidade, devendo, sempre que requisitados, apresenta-los 

perante este juízo.Expeça-se o competente mandado/carta precatória 

observando o endereço indicado na exordial, depositando-o nas mãos do 

requerente ou de quem este indicar.Cumulativamente, defiro a consulta via 

RENAJUD, a fim de promover o bloqueio de circulação, transferência e 

alienação do veículo indicado na exordial que se encontra no nome da 

requerida MAISA LUIZ DE SOUZA.Efetivada a medida, CITE-SE as partes 

requeridas, via mandado/carta precatória para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar contestação por escrito, podendo, no mesmo 

prazo, após cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida 

pendente (vencidas e vincendas), o qual desde já fica deferido, 

fazendo-se o depósito e comprovando-o na Escrivania.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25222 Nr: 3032-94.2010.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Linck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anadelso dos Santos Matter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) via 

DJE, na pessoa de seu Procurador Leoveral Francisco Lopes, para que 

tome ciência do retorno da carta precatória, fls. 155/164, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66266 Nr: 941-50.2018.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA DE ANDRADE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 162692/2018

Autos de Origem: 941-50.2018.811.0029 – Código: 66266

Solicitante/Requerente: Agro Araguaia Comercio de Insumos Agrícolas 

Ltda

Solicitado/Requerido: Talita de Andrade Santos

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 162692/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 19/06/2016 às 12h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, 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 acima descritos.

 Canarana/MT, 17 de abril de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 1072-59.2017.811.0029

 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): Edimar Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a restrição on line, pelo sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo 

a operação necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55582 Nr: 1575-17.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Godois

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema INFOJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40531 Nr: 1799-91.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor José Benso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoveral Francisco Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Vistos etc.

Defiro a restrição on line, pelo sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo 

a operação necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 11721 Nr: 26-21.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alindo Moergener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Cumpra-se a decisão de fls 184.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47272 Nr: 176-84.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Lopes Farias Filho, Agrícola Lopes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 Vistos e etc...

Ao credor para dar andamento no feito e atualizar o débito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57720 Nr: 2789-43.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVJ, PER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema INFOJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44821 Nr: 1084-78.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema INFOJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.
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Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46403 Nr: 2317-13.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINARA GIACOMOLLI FEIJO CANCIAN, Espólio 

de Luiz Cancian, Pércio Luiz Cancian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc...

Intime-se o credor para que informe, no prazo legal, os CPF e os CNPJs em 

que o mesmo deseja a consulta via INFOJUD.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e conclusos para extinção por 

presunção de desistência.

 Após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65236 Nr: 295-40.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DADALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada 

por Cargill Agrícola S/A em face de Domingos Dadalt, qualificados nos 

autos em epígrafe.

 2. Expeça-se mandado de citação para que o Executado satisfaça a 

obrigação remanescente oriunda do contrato, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa diária, que fixo em R$ 100,00 (cem 

reais), por dia em atraso, ao caso de descumprimento da presente 

decisão (art. 813 c.c art. 806 CPC).

3. Feita a escolha pelo Executado e entregue ou depositada em Juízo o 

produto objeto do contrato, caberá ao Exeqüente impugnar, se desejar, a 

escolha feita pelo Devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe 

o art. 812, CPC.

4. Consigne-se que, em caso da coisa não ser entregue no prazo ora 

estipulado e nem opostos ou inadmitidos os embargos, será expedido 

mandado de busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou 

móvel, cujo cumprimento se dará de imediato.

5. Defiro ao Senhor Oficial de Justiça, a prerrogativa do § 1° do artigo 212, 

do Código de Processo Civil, devendo este agir com as demais cautelas 

legais.

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-75.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON PORSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

DIEGO STRAPASSON OAB - MT0010608A (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RBS ADM COBRANÇAS - ZERO HORA (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010014-75.2016.8.11.0029; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDERSON PORSCH Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., RBS ADM 

COBRANÇAS - ZERO HORA, CLARO S.A., OI MOVEL S.A Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se. CANARANA, 16 de abril de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000028-85.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BRENTANO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARCELO ALVES GAMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000028-85.2017.8.11.0029; Valor causa: R$ 12.779,90; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LUCIA BRENTANO - ME Parte Ré: 

EXECUTADO: PAULO MARCELO ALVES GAMA Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 829 do Novo 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 e eventuais custas e honorários advocatícios. 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 - lavrando o 

respectivo auto, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 829 do Novo 

Código de Processo Civil. Efetivada a penhora, intime-se o devedor para 

comparecimento à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

opor embargos, nos mesmos autos, verbalmente ou por escrito, nos 

termos do artigo 53, parágrafo 1º da lei n.º 9.099/95 e artigo 914 do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que os embargos somente poderão 

versar sobre matéria constante no artigo 52, inciso IX da lei de regência 

dos Juizados Especiais. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 11 de 

abril de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010268-48.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEOVERAL FRANCISCO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVERAL FRANCISCO LOPES OAB - MT3549/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS DE OLIVERIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010268-48.2016.8.11.0029; Valor causa: R$ 1.065,43; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA, INADIMPLEMENTO, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LEOVERAL 

FRANCISCO LOPES Parte Ré: EXECUTADO: EVERTON LUIS DE OLIVERIA 

Vistos, etc. Diante do lapso transcorrido desde o pedido de suspensão, 

INTIME-SE a parte autora para que requeira o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se. CANARANA, 11 de abril de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000009-79.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ERNI GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO)

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000009-79.2017.8.11.0029; Valor causa: R$ 18.848,12; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERNI GARCIA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que requeira o que entender de 

direito. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 11 de abril de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-26.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALOME PEREIRA AGUIAR (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, 

nos termos do artigo 523, § 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento). Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 11 de abril 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-67.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 CANARANA DESPACHO Processo: 

8010215-67.2016.8.11.0029; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GILMAR MIRANDA DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Vista dos autos à parte autora. 

Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 11 de abril de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-38.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOPPE & MARQUES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento ao r. despacho constante no ID do documento: 12672255, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o 

Polo Passivo, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 14/06/2018, às 13h30min(MT), que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 19 

de abril de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-53.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO CLARA DE SOUZA 64050572168 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar a 

suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, lançando-se 

o arquivamento provisório no Sistema Projudi. Esgotado o prazo, INTIME-SE 

o Exequente para que indique bens disponíveis do Executado ou do 

Terceiro, ou para que requeira o que de direito, sob pena de extinção do 

feito Às providências. Cumpra-se. Canarana, 11 de abril de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-95.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELENISE ROSSETTI OSELAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIM SCHNEIDER RASLAN OAB - MG0080722A (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Intime-se as partes acerca do retorno dos autos da instância 

recursal e, nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquive-se, 

sem prejuízo de seu desarquivamento à pedido da parte; Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 16 de abril 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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000088-58.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA COSTA FIGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DA COSTA FIGUEIRA OAB - RS5411 (ADVOGADO)

ORLANDO BENEDITO DE SOUZA OAB - SP385489 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Canarana (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000088-58.2017.8.11.0029; Valor causa: R$ 17.779,27; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: RENATO DA 
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COSTA FIGUEIRA Parte Ré: EXECUTADO: MUNICIPIO DE CANARANA 

Vistos, etc. Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da 

lei n.º 9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória 

n.º 2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 11 de abril de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-16.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL OAB - MT0019214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUENI MARIA DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Delfino José da Hora (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000149-16.2017.8.11.0029 Visto. A matéria trazida à discussão 

está acobertada pela coisa julgada, haja vista que já foram enfrentadas no 

feito n. 8010109-08.2016.811.00029, com sentença de procedência, na 

qual houve a comprovação de fato capaz de ensejar reparação de dano 

material. Não agindo a parte reclamante com má-fé, posto que não há 

incidência em nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC, deixo de 

condenar a parte Autora ao pagamento de multa ou custas processuais. 

Diante disto, com fulcro no artigo 485, V, do C.P.C., declaro extinto este 

feito, sem exame de mérito. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 05 de abril de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-20.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000043-20.2018.8.11.0029; Valor causa: R$ 5.843,04; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EDSON ROCHA 

Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cite-se a 

Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 9.494, de 10 e 

Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 2.180-35 de 2001, 

salientando que na execução não embargada não caberá condenação em 

honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 1º-D do diploma legal 

em apreço. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 10 de abril 

de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000150-98.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000150-98.2017.8.11.0029; Valor causa: R$ 1.669,44; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LUIZ ALDANI 

NARDAO Parte Ré: EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO Vistos, etc. Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, 

opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação 

do artigo 1º-B da lei n.º 9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela 

Medida Provisória n.º 2.180-35 de 2001, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 10 de abril de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000152-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. G. (AUTOR)

EDINALVA BATISTA DE FARIA (AUTOR)

BRUNO VINICIUS DE FARIA GOULART (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000152-49.2018.8.11.0024. Parte Autora: EDINALVA BATISTA DE FARIA 

e outros (2). Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos 

etc. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte autora comprovado nos 

autos a insuficiência de recursos para pagar o valor referente às custas 

processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, do Código de 

Processo Civil. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, deixo de marcar a 

audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). 

Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

demonstra ser infrutífera a realização da audiência de conciliação. 

Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. Cite-se e intime-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo legal. Ressalto que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de 

Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64614 Nr: 634-53.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeniu Apolônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos, etc.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu 

representante legal, propôs Ação de Improbidade Administrativa, em face 

de ZENIU APOLÔNIO DA SILVA, secretário de obras de Planalto da 

Serra-MT, devidamente qualificado nos autos.

Narra o órgão ministerial que, em março de 2013, após o recebimento de 

denúncias apócrifas de que a chefe do Poder Executivo Municipal e 

alguns secretários de Planalto da Serra estariam fazendo uso de veículos 

e prédios/equipamentos públicos em favor de particulares, restou 

encaminhada a notificação recomendatória com o fito de advertir os 

gestores quanto à ilegalidade qualificada em autorizar o uso de veículos, 

equipamentos, prédios público em favor de particulares.

Relata que, segundo consta da representação, um caminhão de 

propriedade da Prefeitura, a serviço da secretaria de obras, teria se 

deslocado até a zona rural do município com o propósito de transportar 

madeiras oriundas da demolição de um imóvel, atendendo a interesse 

particular.

São apontadas na inicial as irregularidades nas quais o Requerido teria 

incorrido, como se vê às fls. 5-7, pugnando pela procedência dos pedidos 

para condenar o Requerido pela prática das infrações do art. 12, I e III, da 

Lei n. 8.429/92.

O Requerido foi notificado (fls. 55).

Após, apresentou manifestação por escrito (fls. 56-59), requerendo a 

improcedência da demanda.

Juntou documentos (fls. 60-64).

Recebida a inicial (fl. 65), citou-se o requerido e este contestou às fls. 

68-73.

O Ministério Público impugnou a contestação (fls. 75-78v), requerendo o 

julgamento antecipado da lide.

Saneado o feito (fls. 81), a parte autora pugnou pela oitiva de 

testemunhas.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas, e as 

partes apresentaram alegações finais orais (fls. 86-89).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, a Lei de Improbidade Administrativa, nº 8.429, de 2.6.1992 (LIA), 

regulamentou o 4º, do art. 37 da Constituição Federal, que prevê o 

reconhecimento de condutas ilegais, imorais, fraudulentas, desonestas, na 

Administração, perpetradas por agentes públicos e terceiros, e 

consequentemente aplicação das sanções legais, com escopo de 

preservar os princípios administrativos.

Em termos de estrutura normativa, a citada lei classifica os atos de 

improbidade administrativa em três tipos: I) atos de improbidade que 

importam em enriquecimento ilícito (artigo 9º); II) atos de improbidade 

administrativa que causam prejuízo ao erário (artigo 10); e III) atos de 

improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 

Administração Pública (artigo 11).

Segundo o Ministério Público, o Requerido estaria sujeito às sanções do 

art. 12, da LIA, por infração aos artigos 9 e 11, da citada lei, que 

estabelecem, in verbis:

 Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 

em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade 

nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

 I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 

qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de 

comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 

interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação 

ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

 II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a 

aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação 

de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao 

valor de mercado;

 III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a 

alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de 

serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado;

 IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 

equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à 

disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, 

bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros 

contratados por essas entidades;

 V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, 

para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de 

narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade 

ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;

 VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, 

para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras 

públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, 

qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer 

das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

 VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja 

desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;

 VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 

assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse 

suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 

das atribuições do agente público, durante a atividade;

 IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou 

aplicação de verba pública de qualquer natureza;

 X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 

indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que 

esteja obrigado;

 XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, 

verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 

mencionadas no art. 1° desta lei;

 XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° 

desta lei.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente:

 I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 

daquele previsto, na regra de competência;

 II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

 III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 

atribuições e que deva permanecer em segredo;

 IV - negar publicidade aos atos oficiais;

 V - frustrar a licitude de concurso público;

 VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

 VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 

respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz 

de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

 VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e 

aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública 

com entidades privadas. (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) 

(Vigência)

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos 

na legislação. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de 

serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio 

ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. (Incluído pela Lei nº 13.650, de 

2018)

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 

previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de 

improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (...)

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez 

anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo 

patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de dez anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco 

anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 

percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

 Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 456 de 810



conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 

obtido pelo agente”. (grifo nosso)

Maria Sylvia Zanella di Pietro ensina que, para que um ato possa acarretar 

a incidência das penalidades estabelecidas na Lei de Improbidade 

Administrativa, são necessários os seguintes elementos:

 a) sujeito passivo: uma das entidades mencionadas no art. 1º da Lei nº 

8.429;

b) sujeito ativo: o agente público ou terceiro que induza ou concorra para 

a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 

direta ou indireta (arts. 1º e 3º);

c) ocorrência do ato danoso descrito na lei, causador de enriquecimento 

ilícito para o sujeito ativo, prejuízo para o erário ou atentado contrato os 

princípios da Administração Pública; o enquadramento do ato pode dar-se 

isoladamente, em uma das três hipóteses, ou, cumulativamente, em duas 

ou nas três;

d) elemento subjetivo: dolo ou culpa.

19. Nesse sentido, quanto ao elemento subjetivo, leciona ainda a referida 

autora:

O enquadramento na lei de improbidade exige culpa ou dolo por parte do 

sujeito ativo. Mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso 

verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele 

realmente a presença de um comportamento desonesto. A quantidade de 

leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias torna 

praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos 

conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes 

interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área 

jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da lei de improbidade exige bom 

senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se 

inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser 

adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria 

severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que 

o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por 

apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em 

sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para 

terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige observância do 

princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade entre 

meios e fins.

 A doutrina aponta para a necessidade de comprovação do elemento 

doloso (arts. 9º, 10 e 11) e/ou culposo (art. 10), a depender do caso, 

afastando a responsabilidade civil objetiva, que decorre da infringência à 

norma jurídica. Em igual sentido, posiciona-se a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE DMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 

8.429/92. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

CONTRATAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO 

PÚBLICO. VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA DE CONHECIMENTO PALMAR. 

DOLO GENÉRICO. CARACTERIZAÇÃO.” (AgRg no REsp 1107310 / MT, Rel. 

Min. Humberto Martins).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL–AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

–IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO SEM A REALIZAÇÃO 

DE CONCURSO PÚBLICO – ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – CONFIGURAÇÃO 

DO DOLO GENÉRICO – PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO – 

PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.” (EREsp. 772241/MG, Rel. Min. Carlos 

Meira)

No caso em tela, o requerido, à época, teria autorizado a pessoa de 

Claudemiro usar o caminhão da Prefeitura para transportar, para fins 

particulares, tábuas oriundas de uma casa desmanchada, infringindo o art. 

9º, IV, da LIA, razão pela qual, o Ministério Público pugnou pela 

condenação do requerido nos termos do art. 12, incisos I e III do mesmo 

diploma legal.

Assim, compulsando os autos, mais especificamente na instrução, foi 

possível se colher que a testemunha Claudemiro José de Assis, motorista 

que utilizou o caminhão com a anuência do Secretário de Obras, ora 

requerido, afirmou que o caminhão estava a serviço na região do 

Assentamento L-3, e como alguém precisava buscá-lo para ser utilizado 

na segunda-feira, bem como pela necessidade de trazer lascas de 

madeira para a cidade, se dispôs a fazê-lo e, na mesma oportunidade, 

buscou tábuas de uma casa de madeira que fora desmanchada e sua 

sogra havia lhe doado, já que era o mesmo trajeto.

A testemunha Amanda também ratificou o alegado pela testemunha 

Claudemiro, afirmando que o caminhão já se encontrava no Assentamento 

e as tábuas estavam no percurso da sede do Assentamento L-3, ou seja, 

do trajeto da cidade até a sede, as tábuas se encontravam antes.

Com efeito, analisando exclusivamente a conduta referida na vestibular do 

demandado, detecto ato improbo, o que, por si só, autoriza a imposição 

das sanções da Lei n. 8.429/92.

Desse modo, em respeito ao princípio da razoabilidade, verifico que a 

irregularidade identificada tem o condão de desencadear o 

reconhecimento de ato de improbidade administrativa por parte do 

demandado.

Diante dessa irregularidade, qual seja, utilizou em serviço particular, 

veículo de propriedade pública, e, veja-se, que tal fato não decorreu de 

seu comportamento culposo, mas de forma dolosa, necessária à 

tipificação do artigo 9º da Lei n. 8.429/92, que constitui ato de improbidade 

administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 

vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo.

A rigor, a improbidade administrativa consiste na conduta econômica 

eticamente reprovável praticada pelo agente, consistente no exercício 

indevido de competências administrativas que acarrete prejuízo aos 

cofres públicos, com a frustração de valores constitucionais 

fundamentais, visando ou não a obtenção de vantagem pecuniária 

indevida para si ou para outrem, que sujeita o agente a punição complexa 

e unitária, de natureza penal, administrativa e civil, tal como definido em lei.

 O artigo 37 da Constituição Federal estabelece a base jurídica para a 

improbidade administrativa, ao determinar os princípios da Administração 

Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Além disso, o § 4º do referido artigo menciona expressamente a 

improbidade administrativa, dispondo as sanções para os atos de 

improbidade, quais sejam: suspensão de direitos políticos, perda da 

função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento do erário. 

Sanções estas que independem de sanção penal cabível.

No caso em tela, é inegável reconhecer que o requerido agiu dolosamente, 

haja vista a notificação recomendatória emitida pelo Ministério Público ao 

Município de Planalto da Serra, que foi precedente ao fato, episódio este 

que ocorreu em outubro de 2013 e a notificação se deu em março de 

2013.

Sustento, ademais, que a notificação recomendatória, conforme delineado 

na inicial, se deu em razão de denúncias anônimas acerca de fatos da 

mesma natureza, levando-se a crer que tais ocorrências eram rotineiras.

Assim, mesmo o Município sendo notificado, os seus servidores 

permaneceram usando do bem público em detrimento próprio, o que 

demonstra que houve violação da disposição legal da Lei de Improbidade 

Administrativa.

“Ad argumentandum tantum”, a conduta do requerido também importou 

violação aos princípios regentes do direito administrativo, em especial, o 

princípio da moralidade e legalidade, além do dever de honestidade e 

lealdade à Prefeitura Municipal e seus munícipes, devendo por tais atos, 

responder nos termos do artigo 12 da Lei Federal n. 8.429/92, 

proporcionalmente aos danos perpetrados ao erário.

DISPOSITIVO.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente em parte o pedido formulado pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do 

requerido ZENIU APOLÔNIO DA SILVA para condená-lo por ato de 

improbidade administrativa, em face da infração dos artigos 9º, IV, e 11 

ambos da Lei n. 8.429/92, e, de acordo com o artigo 37, §4º, da CF, c/c 

artigo 12, inciso I, da referida lei, aplico-lhe a seguinte sanção:

 a) Ressarcimento integral do dano, que fixo no valor de um salário mínimo 

à época, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, incididos desde a 

data do fato, corrigida monetariamente pelo índice INPC, por falta de 

elementos concretos para tanto; e

b) Multa Civil de uma remuneração do requerido à época do fato, 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, incididos desde a data do 

fato, corrigida monetariamente pelo índice INPC.

É a jurisprudência:

 “APELAÇÃO – Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – 

Inúbia Paulista/SP – Vereadores – Uso indevido de veículo público oficial – 

Dolo caracterizado – Tipificada a conduta prevista no art. 11 da Lei n.º 

8.429/92 ("Lei de Improbidade Administrativa")– Improbidade configurada 

por ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade 

administrativas – Desproporcional, contudo, a aplicação da pena de 

suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos (art. 12, 

inciso III, da Lei n.º 8.429/92)– Substituição por multa civil que se impõe, no 

valor de uma vez o valor da remuneração percebida pelos réus à época 

dos fatos, devidamente atualizada por ocasião do pagamento – Afastada 
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a preliminar de cerceamento de defesa – Sentença parcialmente 

re fo rmada  –  Recu rso  pa rc ia lmen te  p rov ido . ”  (TJ -SP 

10013841720168260326 SP 1001384-17.2016.8.26.0326, Relator: Renato 

Delbianco, Data de Julgamento: 15/09/2017, 2ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 15/09/2017)

Para tanto, oficie-se ao ente pagador do requerido para juntar 

comprovante do holerite emitido à época do fato, a fim de eventual 

liquidação de sentença pelo Ministério Público.

Consequentemente, julgo extinta a presente ação com resolução de mérito 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em face da sucumbência parcial, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais na proporção de 50%, e isento o 

Ministério Público nos termos do art. 5º, LXXIII, da CF.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91764 Nr: 1852-14.2017.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALEX LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosma Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/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 21 de maio de 2018, às 15:00h. 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.: 103570 Nr: 1277-69.2018.811.0024

 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: ANDRIELLY APARECIDA DE AZEVEDO AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER SOARES DO NASCIMENTO

 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 04 de junho de 2018, às 15:30h. 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.: 103570 Nr: 1277-69.2018.811.0024

 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: ANDRIELLY APARECIDA DE AZEVEDO AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER SOARES DO NASCIMENTO

 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 02 de abril de 2018, às 16h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103982 Nr: 1435-27.2018.811.0024

 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: André Luiz Rodi Paes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marinho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:17649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ALVES DE SOUZA - 

OAB:24106/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 17 de maio de 2018, às 17:00h. 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.: 103570 Nr: 1277-69.2018.811.0024

 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: AADAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDN

 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 04 de maio de 2018, às 15h:30min. 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.: 103387 Nr: 1196-23.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDNN

 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 13 de junho de 2018, às 15:00h. 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.: 100823 Nr: 6168-70.2017.811.0024

 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: LPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia21 de maio de 2018, às 16:00h. 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
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103329 Nr: 1167-70.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Gonçalves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748

 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 06 de junho de 2018, às 14:30h. 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.: 102753 Nr: 864-56.2018.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLdO, ICODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37184 Nr: 3794-62.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisio Rodrigues de Godoy

 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: Marina Costa Godoy - 

OAB:16508/E

 ANTE TODO O EXPOSTO, com fulcro no art. 174, “caput” do CTN 

reconheço a prescrição do crédito tributário e, com fundamento no art. 

487, II do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito.Condeno o exequente em honorários sucumbenciais 

no montante de 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do 

CPC.Intimem-se.Transitada em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72877 Nr: 1483-88.2015.811.0024

 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: Muner e Silva Ltda - EPP BRASILEIRO, Santana 

Artefatos de Cimento, TRES IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES 

LTDA, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:5351-E/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9779, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - OAB:309115, 

LEONARDO DE MESQUITA VERGANI - OAB:8000

 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 

recuperanda para que atenda a determinação de ref. 199, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100935 Nr: 6210-22.2017.811.0024

 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: BOM CLIMA BORRACHARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHRARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme petição inicial, a parte autora não tem 

interesse na realização da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103735 Nr: 1343-49.2018.811.0024

 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: Arcindo Amadeu Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488

 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 23 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): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103929 Nr: 1423-13.2018.811.0024

 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: CDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDS

 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 04 de junho de 2018, às 16h30min. 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.: 100964 Nr: 6224-06.2017.811.0024

 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): ADRIANO PEDROSO DE HUNGRIA

 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 citação, 

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 Requerida

 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 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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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: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

ré para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o dia 

10 de maio de 2018, às 14h30min, a ser realizada no CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103522 Nr: 1251-71.2018.811.0024

 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: MARILZA DE LURDES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 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 o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103240 Nr: 1133-95.2018.811.0024

 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: Alice Ediene de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 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 o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103227 Nr: 1127-88.2018.811.0024

 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: ALINOR ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 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 o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101695 Nr: 330-15.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS RURAIS 13 DE OUTUBRO, representado por 

MIQUELINA MARTINS DE SAMPAIO E outros invasores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA ROSA TREVISAN - 

OAB:15426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36181 Nr: 1898-47.2010.811.0024

 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: Helena de Souza Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34963 Nr: 770-89.2010.811.0024

 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: Maria Francisca Costa de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34004 Nr: 2853-15.2009.811.0024

 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: Benedita Brígida Soares

 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 o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65092 Nr: 1051-06.2014.811.0024

 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: GHAdP, Maria das Dores de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32263 Nr: 1654-55.2009.811.0024

 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: Flavia Beatriz Melo de Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 
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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 o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64931 Nr: 910-84.2014.811.0024

 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): Vital Afonso de Paiva ME, Vital Afonso de 

Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de VITAL 

AFONSO DE PAIVA ME representado por VITAL AFONSO DE PAIVA, 

condenando-o à obrigação de fazer consistente em realizar o 

licenciamento ambiental do empreendimento, bem como, a consecução do 

plano de recuperação da área degradada, com o devido acompanhamento 

técnico, e via de consequência, confirmo a liminar concedida 

anteriormente para determinar a paralisação total até a devida licença. Fixo 

o prazo de 60 (sessenta) dias para que demonstre nos autos o início do 

cumprimento da obrigação. Assim, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, declaro extinto o processo com resolução de 

mérito.Condeno a parte demanda ao pagamento apenas nas custas 

processuais, tendo em vista que os honorários advocatícios, conforme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça , não são devidos em favor 

do Ministério Público. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99947 Nr: 5810-08.2017.811.0024

 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: Manoel Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Libio Alcantra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonina Lopes de Almeida 

Martelli - OAB:12.929/MT, Weliton de Almeida Santos - 

OAB:20.883/MT

 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 06 de junho de 2018, às 15:00h. 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.: 103915 Nr: 1414-51.2018.811.0024

 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: ROSANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União das Escolas Superiores de Cuiabá -UNIC

 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 06 de junho de 2018, às 15:30h. 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.: 99947 Nr: 5810-08.2017.811.0024

 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: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonina Lopes de Almeida 

Martelli - OAB:12.929/MT, Weliton de Almeida Santos - 

OAB:20.883/MT

 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 15:30h. 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.: 103394 Nr: 1202-30.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÃO DE SIQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefina Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:7931

 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 02 de abril de 2018, às 14:00h. 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.: 104537 Nr: 1687-30.2018.811.0024

 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: CBdSS, HAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/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 13:00h. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81045 Nr: 1513-89.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Natercia 

Bueno Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário da Silva Neto, Rodinei Nunes Frazão, 

JOAO EDGAR DA GAMA, Thiago Augusto Falcão de Oliveira, Evangelista 

Matias Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario César Crema - OAB:3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Silva Souto - 

OAB:OAB/MT 14.019, JONAS MENDES BARRAVIEIRA - OAB:, Levi 
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Moroz - OAB:6402/MT, Marcos Alexandre Schoffen - OAB:MT 

6223-E-10657, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B., RAFAEL 

SILVA SOUTO - OAB:14018, VANIA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

11332

 Diante do exposto:I. Seja em face da manifestação expressa ou do 

silêncio do Ministério Público homologo a desistência das oitivas das 

testemunhas Valdivino Siqueira de Moura e Rodiney Gomes de Oliveira.II. 

Designo para o dia 5.6.2018, às 15h45min, audiência de continuação, para 

inquirição da testemunha ERNANI BLOSFELD JÚNIOR, bem como para o 

interrogatório dos réus.III. Procedam-se às intimações, notificações e 

requisições necessárias.IV. Atente-se que a testemunha Eranani deverá 

ser requisitada ao Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia 

Militar.Além disso, considerando a informação de que a testemunha é 

vereador no Município de Planalto da Serra-MT, expeça-se mandado para 

sua intimação, devendo o oficial de justiça responsável pelo seu 

cumprimento, diligenciar perante a Câmara de Vereadores e Prefeitura 

daquele Município, no intuito de obter o seu endereço.V. Por fim, intime o 

Ministério Público para que acoste aos autos o endereço e qualificação da 

testemunha WEDERSON FERREIRA NUNES, no prazo improrrogável de 5 

(cinco) dias, sob pena de presumir-se a desistência de sua oitiva.VI. 

Expeça-se o necessário.VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103559 Nr: 1269-92.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinei Benedita do Espirito Santo Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO TEODORO AZEVEDO

 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 21 de maio de 2018, às 13:00h. 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.: 39272 Nr: 1768-23.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Afonseca S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, EMCODEC- Empresa de Colonização e Desenvolvimento 

de Chapada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727, Franco 

Bonatelli - OAB:10.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, o advogado do Requerente retirou os autos em carga no dia 

06/10/2017, devolvendo à secretaria em 02/4/2018, conforme registros 

nos sistema informatizado, assim tendo em vista que já decorreu o prazo 

do pedido de suspensão de f. 585. impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando o advogado do 

requerente, pela imprensa para no prazo de 15 dias cumprir a r. 

determinação de f. 579, regularizando o polo passivo dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17153 Nr: 1740-31.2006.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deli Rosa Dantas

 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:

 Certifico que impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do(a) requerente pela 

imprensa, para providenciar a intimação pessoal da requerente Deli Rosa 

Dantas, para comparecer à perícia marcada para o dia 25 de maio de 

2018, às 10:00 horas no prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, tendo em vista a intimação negativa da requerente, no 

endereço fornecido pelo(a) advogado, conforme Certidão do AR 

devolvido, juntado aos autos dia 18/04/2018, advertido-a que, acaso não 

compareça à perícia na data designada, será considerada preclusa a 

prova postulada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62376 Nr: 2194-64.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomentos dos Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ligia Maria Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigo R. dos Santos 

- OAB:10028/MT, Marcela Regina de Almeida Freitas - OAB:9.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar quanto a devolução da Carta 

Precatória com diligência negativa e juntada à f. 67/83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 91977 Nr: 1948-29.2017.811.0024

 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: JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO 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 13 de junho de 2018, às 14:00h. 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.: 103913 Nr: 1413-66.2018.811.0024

 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: TAIS CAROLINE LIMA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SOUZA MAGALHÃES

 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 21 de maio de 2018, às 17:00h. 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.: 95294 Nr: 3557-47.2017.811.0024

 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: Erlan de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cuiabá Diesel S/A. Indústria e Comércio de 

Veículos., MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 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 06 de junho de 2018, às 14:00h. 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.: 39307 Nr: 1806-35.2011.811.0024

 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): Elik Martins da Silva ( Academia Performace), 

Elik Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias manifestar nos autos quanto a devolução da 

Carta d Citação.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72303 Nr: 1186-81.2015.811.0024

 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: Ernestina Clarice da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a manifestação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50865 Nr: 2090-09.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abgail Clarice da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, apresentar impugnação a Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65839 Nr: 1636-58.2014.811.0024

 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: Manoel Emiliano Correia Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Francisco de Paula, Benedito Elpidio de 

Paula, Nilza Terezinha Pinheiro Berto, Benedita Pinto de Paula, Henrique 

Pinheiro Berto, Paula Pinheiro Berto, Gustavo Pinheiro Berto, Iris de Paiva 

Aydos Berto, Heraldo Fernandes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a devolução da correpondencia 

de f. 207/208 e providenciar o cumprimento do despacho de f. 201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 43778 Nr: 518-18.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Alves de Oliveira - 

OAB:112055/MG, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a impgnação apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67782 Nr: 3140-02.2014.811.0024

 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): Gézica Aparecida Santana de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Certifico que, juntei aos autos principais (apenso) código: 34347 - Ação 

de Cumprimento de Sentença, as principais peças destes Embargos. 

Assim impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações 

legais, intimando o advogado do embargado pela imprensa para no prazo 

de 15 dias manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34347 Nr: 289-29.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gézica Aparecida Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, junto a estes autos as principais peças dos autos de 

Emabragos à execução código: 67782 (apenso) . Assim impulsiono o 

presente feito em cumprimento as determinações legais, intimando o 

advogado da equerente pela imprensa para no prazo de 15 dias 

manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38492 Nr: 938-57.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina Araújo Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerido, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias exclareça o depósito realizado pois, o comprovante 

juntado em 17/4/2018, trata-se do mesmo que foi apresentado em 

29/9/2017 e conforme informações do Banco do Brasil, oficio de f. 

290/291, a guia não foi recolhida.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 463 de 810



 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2812 Nr: 374-30.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldecy Alves de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Junior - OAB:6145-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36245 Nr: 1962-57.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Gloria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TEMPESTIVIDADE: Certifico que a impugnação de f. 217/221, foi 

apresentada no prazo legal. Assim , impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando o advogado da 

requerente, pela imprensa, para no prazo 15 dias manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 1414 Nr: 732-63.1999.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Candia Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imoliliária Acapulco Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687, Celia Regina Cursino Ferraz - OAB:3020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto ao Auto de Avaliação de f. 

541/545.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 1202-30.2018.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÃO DE SIQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefina Alves da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:7931

 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 23 de maio de 2018, às 14:00h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000127-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT0020725A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto da Cunha Sousa (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000127-36.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. Trata-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada por 

EDSON BENEDITO DE SOUZA em desfavor de CARLOS ALBERTO DA 

CUNHA SOUZA, sob o fundamento de que o requerido, que é seu filho, é 

maior de idade, capaz de prover seu próprio sustento. Afirma, ademais, 

que em razão de padecer de enfermidade cardíaca o pagamento da 

prestação alimentícia oneraria significativamente seu sustento. Defende, 

portanto, restarem presentes os requisitos necessários para que seja 

deferida tutela de urgência para exonerá-lo do pagamento da obrigação 

alimentar. É o relatório. Decido. Primeiramente, cabe esclarecer que a 

tutela de urgência em demanda que tem por finalidade a revisão ou 

exoneração do valor arbitrado a título de alimentos, é medida excepcional, 

sendo que sua concessão só se justifica se preenchidos os requisitos do 

art. 300 do CPC/2015. Com efeito, analisando os autos, verifica-se que o 

requerente não demonstrou de forma satisfatória, para efeitos da tutela de 

urgência, que o requerido não mais apresenta necessidade dos alimentos 

em questão, já que não há provas que seja ele, conquanto tenha 

atualmente 21 (vinte e um) anos de idade, apresente condições físicas e 

intelectuais para prover seu sustento. Desta feita, o deferimento da tutela 

de urgência no presente caso é temerária, já que não há presunção 

absoluta que, por si, alcançada a maioridade, tenha o requerido plenas 

condições de prover seu sustento. Assim, o indeferimento do pedido de 

tutela de urgência se impõe, ante a ausência de verossimilhança nas 

alegações, mostrando-se prudente, por ora, aguardar a instrução do feito. 

CONCLUSÃO I. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. 

II. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação a ser 

designada pela Central de Conciliação e Mediação desta Comarca (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). III. Contestada a 

ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC/2015), intime-se a parte 

requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. IV. Defiro o 

pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

fundamento no artigo 98 do CPC/2015. V. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000136-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MARCELINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000136-95.2018.8.11.0024 Vistos, 

etc. BANCO ITAÚ – UNIBANCO S/A ajuizou ação de busca e apreensão 

com pedido de liminar contra ELZA MARCELINA DE OLIVEIRA, objetivando 

a constrição do veículo descrito na exordial, alegando a inadimplência 

parte requerida. Com a inicial vieram os documentos que a parte autora 

entendeu pertinentes. É o breve relatório. Decido. Sobre a matéria, o artigo 

2°, §2° do Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o seguinte: “Art. 2°. (...) § 2° A 

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá 

ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)” In casu, 

verifica-se o pedido liminar realmente merece acolhida, porquanto os 

documentos dos autos comprovam que a dívida está vencida e que a 

parte requerida foi formalmente constituída em mora. CONCLUSÃO Diante 

do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da parte 

devedora/requerida, defiro a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos. Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação 

da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a 

liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que 

o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do 

Decreto-Lei n° 911/69). Consigne-se, que o prazo para o devedor 

fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 (quinze) dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que tenha 

efetuado o pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do 

Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004). Desde já, 

defiro reforço policial, caso seja necessário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-57.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao r. despacho ID 5491030, procedo à INTIMAÇÃO do 

advogado da parte promovida BANCO INTERMEDIUM S/A da sentença 

prolatada nos autos ID's 1118677 e 1118678, para, querendo,apresentar 

recurso no prazo legal. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de abril de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010413-22.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da correspondência 

devolvida pelos Correios - motivo: mudou-se , requerendo o que de direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 19 de abril de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101512 Nr: 3272-36.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ROMILDA DOS SANTOS E FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98676 Nr: 1242-28.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93698 Nr: 1851-45.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BARRETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 53270 Nr: 709-79.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSRG, EDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAR a empresa HELLEN-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

LTDA, Representada por ÁLVARO JOSÉ TRAMONTIN, através de seu 

Advogado constituído nos autos, Dr. Ervi Garbin – OAB/MT 3523-B ( ex - 

empregadora do executado Jair Goliczvski) para que promova o repasse 

dos valores referentes à prestação alimentícia dos meses de março e 

abril/2013 e maio a dezembro/2012, cuja quantia atualizada é de R$ 

3.388,56 (três mil e trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis 

centavos) oportunidade em que poderá provar, se for o caso, o referido 

repasse à parte exeqüente, bem como, INTIMAR para que os valores 

sejam depositados na CONTA CORRENTE: nº 28412-2, AGÊNCIA 1779-5, 

Banco do Brasil, TITULAR ELENICE S. RODRIGUES. Tudo de conformidade 

a determinação de fls. 74 a seguir transcrito: “Vistos etc. Primeiramente, 

determino seja corrigida a autuação e distribuição para cumprimento de 

sentença, com urgência. Sem prejuízo, atenda-se ao quanto requerido às 

fls. 72/72-verso, o que fora circundado pelo “Parquet” à fl. 73. Logo, 

OFICIE-SE a empresa empregadora do executado para que promova o 

repasse dos valores referentes à prestação alimentícia dos meses de 

março e abril/2013 e maio a dezembro/2012, oportunidade em que poderá 

provar, se for o caso, o referido repasse à parte exequente. Deverá 

consta ainda do referido ofício os novos dados da conta bancária para 

onde deverão os valores dos alimentos serem repassados: CONTA 

CORRENTE, 28412-2, AGÊNCIA 1779-5, TITULAR ELENICE S. RODRIGUES. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90229 Nr: 3146-54.2014.811.0009

 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: MAGNOLIA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da parte Requerente, via de seu(ua) Advogado(a), 

Dr. Cláudio Leme Antônio, para no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o 

valor da condenação em multa arbitrada nos autos, sendo:

 - o valor de R$ 105,92 (cento e cinco reais e noventa e dois centavos) de 

custas processuais, através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

Serv iços ->Gu ias ->Mu l ta  –  P rocesso  Admin is t ra t i vo  (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/outras/multaProcessoAdministrativo).

Fica advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, será tomada as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO, nos termos do 

Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 35940 Nr: 2825-34.2005.811.0009

 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: MDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA 

- OAB: MT - 16.582-0

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Dr.ª MIKAELI FONSECA DE SOUZA - OAB;MT 

16.582-O, de que os presente autos foram desarquivados ficarão à 

disposição na Secretaria para vista pelo prazo de 15 (quinze) dias, após o 

que, retornarão ao arquivo em que se encontravam.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000511-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN ALMYR CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE CASSIA OLIVEIRA AMARAL (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

FABIO LUIS OLIVEIRA AMARAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000511-44.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

133.731,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[VÍCIOS 

DE CONSTRUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: EDEN ALMYR CAVALHEIRO Parte Ré: RÉU: FABIO LUIS OLIVEIRA 

AMARAL, FABIANA DE CASSIA OLIVEIRA AMARAL, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Vistos etc. Trata-se de “Ação de Indenização por Vícios 

Construtivos c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos 

Morais, com Pedido de Tutela De Urgência”, proposta por ÉDEN ALMYR 

CAVALHEIRO contra FÁBIO LUIS OLIVERIA AMARAL, FABIANA DE 

CÁSSIA DOS SANTOS AMARAL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, todos 

devidamente qualificados nos autos. É o relatório. DECIDO. Com efeito, 

sem embargo da discussão acerca da presença ou não dos requisitos 

autorizadores à concessão do direito vindicado, certo é que precede a 

isto a análise de questão referente à competência deste Juízo em razão 

da matéria para receber e processar a presente demanda. De tal sorte, 

verifica-se que a ação fora proposta contra a Caixa Econômica Federal, 

empresa pública da União, conforme dispõe o art. 1º do Decreto-Lei n. 

759, de 12 de agosto de 1969 (Fica o Poder Executivo autorizado a 
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constituir a Caixa Econômica Federal - CEF, instituição financeira sob a 

forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao 

Ministério da Fazenda). Pois bem. Como é cediço, a Constituição Federal, 

em seu artigo 109, elencou as causas de competência da Justiça federal, 

prelecionando, em seu inciso I, o seguinte: “Art. 109. Aos juízes federais 

compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho”; (...) Por sua vez, a Lei Federal n° 5.010/66, que dispôs sobre a 

Organização da Justiça Federal de primeira instância e de outras 

providências, além de expressamente definir quais as causas que seriam 

de sua competência, e os limites da Jurisdição de cada Seção Judiciária, 

excepcionou alguns casos onde haveria delegação de competência à 

Justiça Estadual de 1º. grau, elencando-os taxativamente em seu art. 15, a 

saber: “Art. 15. Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da 

Justiça Federal (artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para 

processar e julgar: I - Revogado pela Lei nº 13.043, de 2014; II - as 

vistorias e justificações destinadas a fazer prova perante a administração 

federal, centralizada ou autárquica, quando o requerente for domiciliado 

na Comarca; III - os feitos ajuizados contra instituições previdenciárias por 

segurados ou beneficiários residentes na Comarca, que se referirem a 

benefícios de natureza pecuniária. “Parágrafo único. Sem prejuízo do 

disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de Processo Civil, 

poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e 

diligências processuais no território de qualquer dos Municípios 

abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara 

Federal”. Assim, dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que 

em razão do polo passivo da demanda a competência para julgamento da 

causa é da Justiça Federal uma vez que não contemplou a lei de exceção 

nenhuma hipótese que se assemelhasse à matéria jungida no presente 

feito, de modo que se conclui, facilmente, não possuir este Juízo, 

autorização legal ou constitucional para dirimir a presente demanda. 

Acerca do tema já se posicionou a Jurisprudência pátria. PROCESSO 

CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CARTA PRECATÓRIA 

DE CITAÇÃO E PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO PELO 

JUÍZO ESTADUAL DEPRECADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL 

DEPRECANTE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DELEGADA. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA ECONOMIA 

PROCESSUAL. NULIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL REGIONAL COM 

DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. 1. 

"Caracteriza-se a competência ratione personae da Justiça Federal, na 

forma do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, para processar e julgar 

embargos de terceiro opostos contra a Caixa Econômica Federal, com o 

objetivo de afastar penhora realizada por Juízo de Direito, em cumprimento 

de carta precatória extraída dos autos de ação de execução proposta 

pela embargada perante o Juízo Federal, deprecante" . 2. O fato de não 

existir no município de Alta Floresta-MT vara federal não constitui causa 

jurídica para atribuição de competência ao juízo estadual. 3. Tratando-se 

de competência absoluta, que pode, inclusive, ser declarada de ofício pelo 

juízo, não há necessidade de ajuizamento de exceção de incompetência. 

4. O egrégio STJ entende que, por questão de economia processual, o 

Tribunal Regional deve anular a decisão monocrática sem necessidade de 

suscitar conflito de competência, determinando a remessa dos autos ao 

juízo competente para conhecer da lide, o que atende ao interesse das 

partes e à celeridade da prestação jurisdicional. 5. Decretada, de ofício, a 

nulidade da sentença e determinada a remessa dos autos ao juízo federal 

competente para processar e julgar os embargos de terceiro. 6. Apelação 

do Banco do Brasil prejudicada. (TRF-1 - AC: 64119 MT 

2000.01.00.064119-3, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE 

MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/08/2006, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 24/08/2006 DJ p.53) EMBARGOS INFRINGENTES NA 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 322.778-3/01 - POÇOS DE CALDAS - 16.02.2004 

EMENTA: CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL - 

PENHORA DE IMÓVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PERANTE O 

JUIZ DEPRECADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PÓLO PASSIVO - 

JULGAMENTO - JUSTIÇA FEDERAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

RESCISÓRIA PROCEDENTE - VOTO VENCIDO. Nos termos do art. 109, I, da 

Constituição Federal de 1988, compete à Justiça Federal processar e 

julgar as causas em que uma empresa pública federal for ré. A expedição 

de uma carta precatória pela Justiça Federal não delega competência ao 

juiz estadual deprecado para o julgamento dos embargos de terceiros 

movidos contra a Caixa Econômica Federal, em função da penhora 

efetivada nos autos da precatória. É rescindível a sentença proferida por 

juiz absolutamente incompetente. v.v.: O artigo 1.213 do CPC, c/c artigos 

1.049 e 747, do mesmo Diploma, e com artigo 109, I, da Constituição 

Federal e artigo 10 e seus itens, da Lei 5.010, comportam temperamentos 

em sua interpretação. De fato é incompetente o Juízo Estadual, para julgar 

Embargos de Terceiro interpostos em Precatória expedida por Juiz 

Federal, em processo em que é parte Empresa Pública Federal, quando a 

penhora é determinada pelo Juízo Deprecante. Quando, entretanto, é 

requerida no Juízo deprecado e determinada por este, o incidente de 

Embargos de Terceiro, visando à respectiva desconstituição, tem seu 

julgamento afeto à competência excepcional do Juízo deprecado, pois não 

interfere, nem com o objeto da deprecação original, nem com o mérito da 

c a u s a  p r i n c i p a l .  ( T J - M G  2 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7 7 8 3 0 0 1 1  M G 

2.0000.00.322778-3/001(1), Relator: ALBERGARIA COSTA, Data de 

Julgamento: 16/02/2004, Data de Publicação: 24/03/2004) Por fim, o 

Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento conforme se vê 

no seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA 

EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. COMPETÊNCIA 

CONSTITUCIONAL DELEGADA PREVISTA NO ART. 109, § 3º, DA CF. 

INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGOS 

ANALISADOS: 109, § 3º, DA CF E 122 DO CPC. 1. Conflito de competência 

concluso ao Gabinete em 23.08.2012, no qual se discute a competência 

para julgar apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo 

Estadual no exercício da competência constitucional delegada prevista no 

art. 109, § 3º, da CF. Ação de indenização por danos materiais e 

compensação por danos morais ajuizada em 05.08.2009. 2. Em razão da 

inexistência, no ordenamento jurídico pátrio, de previsão legal que permita 

à Justiça Estadual, no exercício da competência delegada prevista no § 3º, 

do art. 109, da CF/1988, processar e julgar ação indenizatória em que 

figure como ré empresa pública federal, prevalece a regra do art. 109, inc. 

I, da CF/1988. 3. Tendo em vista que a ação já foi julgada pelo juízo 

incompetente, a solução mais consentânea com os princípios da 

celeridade e da economia processual consiste em anular os atos 

praticados pelo juízo estadual, remetendo-se os autos ao juízo 

competente. 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça 

Federal. (STJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

25/09/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO). Isto posto, e sem maiores delongas, 

RECONHEÇO a incompetência deste juízo, com fundamento no art. 109, 

inc. I, da CF/88, motivo pelo qual DECLINO da competência jurisdicional 

para conhecer, processar e julgar a presente ação em favor da Justiça 

Federal – Seção Judiciária de Sinop/MT, para onde determino a imediata 

remessa deste feito, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Colíder/MT, 06 de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99681 Nr: 1944-71.2016.811.0009

 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: NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO, ANA MARIA ALVES 

DE ALENCAR, CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE APARECIDA POMPOLIM GARCIA 

COLICHIO, ISRAEL RUIZ, LUCIANO RUIZ, MARCIA BRITO RUIZ, SILVESTRE 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, para providenciar o 

recolhimento de preparo das Cartas Precatórias expedidas às Comarcas 

de SORRISO/MT e CUIABÁ/MT, bem como efetuar o deposito da diligência 

via emissão de guia no site do TJMT, para cumprimento do Mandado de 

Citação e Intimação expedido.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83102 Nr: 462-93.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DIAS AROCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ 

parte), e em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os 

dados Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta 

corrente e não poupança, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93829 Nr: 1939-83.2015.811.0009

 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: AILTON FERNANDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CÉLIO EIJI 

TOBISAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05(cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da devolução da 

carta precatória de fls. 331/333, sem o devido cumprimento, por não 

conseguir localizar e citar o requerido: Célio Eiji Tobiwa, no endereço 

informado nos autos, informando o necessário ao prosseguimento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53291 Nr: 730-55.2010.811.0009

 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: ALESSANDRO DOS SANTOS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados das partes, do retorno dos 

autos a este Juízo, para que se manifestem, querendo, no prazo legal, que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58266 Nr: 2551-60.2011.811.0009

 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: PAULO PEREIRA ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PILOTANDO GOSTOSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados das partes, do retorno dos 

autos a este Juízo, para que se manifestem, querendo, no prazo legal, que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57028 Nr: 1315-73.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FRANCISCA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:OAB/MT. 

11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05(cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da DEVOLUÇÃO 

DO MANDADO de fls. 33/35, sem o devido cumprimento, por não 

conseguir localizar e citar a requerida, no endereço informado nos autos, 

informando o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85074 Nr: 2467-88.2013.811.0009

 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: EDSON NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA W. KURTEM DE COM. LTDA, 

CLAUDIOMIRO ODY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Avansini 

Carnelos - OAB:10924/MT

 FINALIDDAE: INTIME-SE o requerente/exequente para se manifestar pelo 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86188 Nr: 3596-31.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:MT 12605, Thiago Rebellato Zorzeto - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05(cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da DEVOLUÇÃO 

DO MANDADO de fls. 63/64, sem o devido cumprimento, por não 

conseguir citar o requerido, por "estar no município de Nova 

Bandeirantes-MT", informando o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96625 Nr: 3631-20.2015.811.0009

 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: LO AY ADNAN MAHMOUD ABU AL RUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & R URBANISMO LTDA - ME, HAZTEC 

TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S.A, COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( contestação) 

protocolados pelo requerido nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83308 Nr: 659-48.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SOARES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº. 659-48.2013.811.0009 – Código nº. 83308

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

MILTON SOARES FIGUEIREDO, qualificado nos autos, foi denunciado como 

incurso nas disposições do artigo 147, caput c/c artigo 61, II, “f”, ambos do 

Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia.

Em manifestação a defesa alegou prescrição em abstrato 

(fls.97/97-verso). De igual modo o MPE (fls. 99/100).

Vieram-me os autos conclusos.

É o que me cumpria relatar. Decido.

Com efeito, a pena cominada ao crime previsto no artigo 147, caput, do 

Código Penal é de detenção, de um a seis meses ou multa, de modo que, 

nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o Estado deveria ter 

exercido o jus puniendi no prazo de 03 anos, a contar da data do fato.

Assim, como já decorreram mais de três anos desde o recebimento da 

denúncia em 08/05/2014 (fls. 56), sem que houvesse qualquer outra 

causa interruptiva da prescrição, imperioso o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

De igual modo, ocorreu a prescrição da pena de multa, nos termos do 

artigo 114, II, do CP.

Portanto, deve ser decretada a extinção da punibilidade, com fulcro no 

artigo 107, inciso IV e 109, inciso VI, do Código Penal.

À vista do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MILTON 

SOARES FIGUEIREDO, porque plasmada a prescrição em abstrato.

Às comunicações de praxe.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 17 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111190 Nr: 1206-15.2018.811.0009

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE COLIDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1206-15.2018.811.0009 – Código nº. 111190

Despacho

Vistos, etc.

Vista ao MPE para manifestação, em seguida torne-me concluso.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 18 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105797 Nr: 1825-76.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº. 1825-76.2017.811.0009 – Código nº. 105797

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena aforado em desfavor de Natalie Oliveira do 

Nascimento.

Aportou-se aos autos atestados de trabalho realizado pela reeducanda no 

mês de janeiro/2018 (fl.164), tendo as partes pugnado pela remição de 07 

(sete) dias.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

1) Analisando a planilha acostada, verifico que no mês de janeiro/2018 a 

reeducanda trabalhou 21 (vinte e um) dias com carga horária de acordo 

com a regra estabelecida no artigo 33 da LEP, razão pela qual devem ser 

reconhecidos 07 (sete) dias de remição pelo trabalho.

Posto isso, e sem maiores delongas, RECONHEÇO O DIREITO À REMIÇÃO 

à reeducanda NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, descontando de sua 

pena 07 (sete) dias em razão do trabalho desenvolvido em regime fechado 

(artigo 126, § 1º, inciso II da LEP).

Assim, DETERMINO à secretaria o seguinte:

1- PROCEDA-SE a elaboração de novo calculo de pena, descontando os 

dias remidos aqui apresentados.

 2- Após, INTIMEM-SE às partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, advertindo que o silêncio será subtendido como concordância tácita.

3- Não havendo impugnações, fica desde já HOMOLOGADO o cálculo.

4- INTIME-SE a reeducanda da relação dos dias remidos (art. 129, §2º, da 

LEP) para auto controle e responsabilidade, alertando-a que, nos termos 

do art. 127, da LEP, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 

(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, 

recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.

5) DEFIRO o requerimento do Ministério Público constante à fl. 169/170, no 

tocante a expedição de ofício ao Centro de Ressocialização Feminino 

desta comarca, nos termos requeridos.

6) Com a resposta ao ofício, ABRA-SE nova vista as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder/MT, 18 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 80330 Nr: 1298-03.2012.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que não consta nos autos o CD mencionado à fl. 133. 

O referido é verdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86555 Nr: 62-45.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Ante o teor 

constante na certidão de fl. 405, REDESIGNO a audiência para o dia 21 de 

agosto de 2018, às 13h30min, para oitiva das testemunhas de defesa 

constantes no rol de fl. 291. SAEM os presentes intimados. INTIMEM-se as 

testemunhas de defesa. 2) ABRA-se vista ao Ministério Público com prazo 

de 5 dias. Informado endereço fora da comarca, EXPEÇA-se Carta 

Precatória. CUMPRA-SE.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100392 Nr: 2462-61.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA, GLAUBER 

ERNESTO DOS SANTOS, WHARLEY DE OLIVEIRA CABRAL, LEANDRO 

FIRMINO DA SILVA, JACSON ABRAIN RAMOS BARBOSA, GUSTAVO 

APARECIDO ALVES DA SILVA, WILLIAN RODRIGUES FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 
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CARDOSO - OAB:13.779-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:18.013/O, 

ELISANGELA DINART SOARES - OAB:11.875

 Autos nº. 2462-61.2016.811.0009 – Código nº. 100392

Sentença

Vistos, etc.

I – Embargos Declaração com efeitos Infringentes

Trata-se de embargos de declaração manejados pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso em face da sentença de fls. 565/580, alegando 

contradição na referida decisão vez que fixou condição ao regime 

semiaberto em que foi condenado o réu, em caráter antecipatório de 

cumprimento de pena – monitoramento eletrônico – (CD-R fl. 611).

Instado a manifestar-se o MPE opinou pelo acolhimento parcial dos 

embargos, conforme fls. 616/621.

Pois bem.

Conheço por tempestivo e no mérito, em consonância com o parecer 

ministerial, dou-lhe parcial provimento pelos motivos que doravante passo 

a expor.

Analisando o decisum objurgado, notadamente à fl. 579, verifica-se que 

pretendeu o magistrado sentenciante fixar o monitoramento eletrônico não 

apenas como condição ao cumprimento da pena após o trânsito em 

julgado, mas também como medida cautelar diversa da prisão para que o 

réu fosse posto em liberdade, e neste caso, não representa antecipação 

do cumprimento da pena pelo sentenciado.

Tal conclusão ressai do fato do magistrado à época ter considerado as 

circunstâncias do caso e as condições pessoais do ora embargante, para 

o fim de fixar o regime de cumprimento de pena e consequentemente a 

condição de que este, antes mesmo da soltura, fosse submetido à 

monitoramento eletrônico (tornozeleira), traduzindo, assim, a nítida 

intenção de que o uso da tornozeleira, é na verdade, medida cautelar 

diversa da prisão e não necessariamente o próprio cumprimento da pena, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo juízo da 

execução penal.

De se ver as claras, portanto, que o juízo pretendeu a colocação do réu 

em liberdade, todavia, condicionada ao cumprimento de medida cautelar 

diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico, e que por um 

lapso constou de forma contraditória na sentença, sendo nesta ocasião 

esclarecida a interpretação correta da decisão, não prosperando a 

pretensão revogatória da defesa.

 Eis os motivos pelo parcial provimento dos embargos.

Deste modo, onde se lê:

“(ii) Glauber Ernesto dos Santos: Somando-se as reprimendas de mesma 

natureza, chega-se a um total de pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de 

reclusão, os quais, considerando a negativação das circunstâncias 

judiciais e os péssimos registros criminais e infracionais do increpado, 

mesmo deduzindo-se o período que já cumpriu pena cautelar (07/07/2016 

até agora), fixo como regime inicial do restante da pena o semi-aberto, sob 

as condições que serão impostas em audiência admonitória mas, desde já, 

adiantando que uma delas será o monitoramento eletrônico, que deverá 

ser providenciado pela Penitenciária do Ferrugem, antes da ordem de 

soltura. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver 

preso; (sic)”.

Leia-se:

“(ii) Glauber Ernesto dos Santos: Somando-se as reprimendas de mesma 

natureza, chega-se a um total de pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de 

reclusão, os quais, considerando a negativação das circunstâncias 

judiciais e os péssimos registros criminais e infracionais do increpado, 

mesmo deduzindo-se o período que já cumpriu pena cautelar (07/07/2016 

até agora), fixo como regime inicial do restante da pena o semiaberto, sob 

as condições que serão impostas em audiência admonitória, adiantando 

que uma delas será o monitoramento eletrônico, a qual fixo nesta 

oportunidade como medida cautelar diversa da prisão, que deverá ser 

providenciado pela Penitenciária do Ferrugem, antes da ordem de soltura. 

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso;

No mais, permanecem inalterados os demais comandos da sentença.

II – Recurso de Apelação

1. RECEBO o recurso de apelação interposto à fl. 602, em seus efeitos 

legais (art. 597, CPP).

2. Abra-se vista a defesa do réu para as razões recursais e em seguida 

ao apelado para contrarrazões, no prazo legal.

3. Com a juntada de todas as peças processuais ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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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:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000393-68.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 9.540,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38, “caput”, da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO A ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta por MARCOS 

ANTONIO DE SOUSA em desfavor de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., foi promovida no foro 

incompetente. Não há informações nos autos quanto ao local em que 

ocorreram os fatos tidos como ilícitos. Todavia, a parte autora reside no 

Sítio Boa Esperança, Comunidade Cruzeiro do Sul, em Nova Santa 

Helena/MT, CEP 78.548-000, conforme certidão anexa, e a parte ré possui 

sede à Av. Paulista, 1294, Andar 18, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 

01311-200. No particular, há regramento específico constante do art. 4º 

da Lei 9.099/95: “Art. 4º É competente, para as causas previstas 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; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no 

foro previsto no inciso I deste artigo.” Portanto, há foro próprio e 

competente para a análise da demanda, consoante o aludido dispositivo 

legal, considerando-se não haver informações nos autos de que o fato, 

em tese ilícito, tivesse ocorrido nesta Comarca, bem como por serem as 

partes residentes e domiciliadas em outras jurisdições. Ademais, no 

respeitante, o Enunciado 89 do FONAJE, a permitir atuação de ofício: 

“ENUNCIADO 89 – A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ).” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, por consequência, 

REVOGO a decisão anterior, CANCELO a audiência de conciliação 

anteriormente designada e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95 c.c. o Enunciado nº 

89 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, remetam-se os autos ao arquivo 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Considerando-se o reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário. Cumpra-se. Colíder, 12 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-16.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010494-16.2016.8.11.0009; Valor causa: R$ 22.231,32; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCELO RIBEIRO DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Inicialmente, verifica-se 

que o cumprimento de sentença em face do MUNICÍPIO DE COLÍDER é 

improcedente, por ausência de pressupostos processuais, tendo em vista 

que a municipalidade não integrou o polo passivo da demanda na fase de 

conhecimento. Por isso, RECEBO o presente cumprimento de sentença 

somente em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pois que presentes os 

seus pressupostos e condições, nos termos do art. 536 do CPC. Intime-se 

o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 536, c.c. 

o art. 525, ambos do NCPC), dê cumprimento à obrigação de fazer, 

consistente no tratamento de saúde exigido na petição inicial e concedido 

pela sentença no id. 10203354, especialmente o medicamento “Invega 

Sustenna 150mg (princípio ativo palmitato de paliperidona)” ou, querendo, 

impugne o cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, na 

dicção dos arts. 183 e 525 do CPC. Não impugnada a execução, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente 03 (três) orçamentos emitidos por instituições 

públicas ou privadas vinculadas ao SUS que forneçam o(s) 

medicamento(s) que o(a) paciente necessita, nos termos dos Enunciados 

nºs 53 e 56 da II Jornada de Direito da Saúde. Com o aporte dos 

orçamentos, voltem-me os autos imediatamente conclusos para análise do 

pedido de bloqueio judicial. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA. Colíder/MT, 18 de abril de 2018. Maurício Alexandre 

Ribeiro Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002039-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002039-50.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 460,46; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: LUZIA FERREIRA DOS SANTOS 

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 12634395. 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, 

11 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO FERRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000119-07.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: FABIO JUNIO FERRAZ 

DA SILVA 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. 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, 03 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001997-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLENE SILVEIRA SERGIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001997-98.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 1.572,15; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: A. 

A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: CHARLENE 

SILVEIRA SERGIO 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. 12512731 e à pág. 1, id. 12512738. 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, 04 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002047-27.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 945,09; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INADIMPLEMENTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA 
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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. 12512940 e à pág. 1, id. 12512941. 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, 04 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE APARECIDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000120-89.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 1.992,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: A. 

A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: PAULO 

HENRIQUE APARECIDO DE CARVALHO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de cobrança, em que as partes formularam acordo visando pôr fim 

ao litígio, cujos termos estão acostados às págs. 1/2, id. 12511007. 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: 1000266-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VALERIA TEODORO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000266-33.2018.8.11.0009; FINALIDADE: INTIMAR a parte promovente 

através do(a) Advogado(a) do teor da certidão ID 12794093, para 

Manifestar-se no prazo de 05 dias, pugnando o que entender de direito. 

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: 1000269-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000269-85.2018.8.11.0009; FINALIDADE: INTIMAR a parte promovente 

através do(a) Advogado(a) do teor da certidão ID 12795500, para 

Manifestar-se no prazo de 05 dias, pugnando o que entender de direito. 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010783-17.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010783-17.2014.8.11.0009; Finalidade: Intimar a requerida, através do(a) 

Defensor(a), quanto à Certidão do Oficial de Justiça que consta nos autos 

(Id 12013911 ), para manifestar, no prazo de 05 dias, pugnando o que 

entender de direito. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000416-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000416-48.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: EDSON NUNES DA 

SILVA Parte Ré: EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. . Finalidade: 

Intimar a parte exequente, através do advogado, por todo o teor da petição 

de id.: 12270729, para querendo, pugnar o entender de direito, no prazo 

legal. Colíder, 19/04/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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HERMELINDO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000166-78.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: HERMELINDO 

BEZERRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: AGUIA ENGENHARIA LTDA - 

EPP . Finalidade: Intimar a parte requerente, através do advogado, por todo 

o teor da petição e comprovante de pagamento id. 12298563 e seguintes, 

bem como, para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder, 19/04/2018. 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: 1000117-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO SPONTAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000117-71.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: LEONILDO 

SPONTAM Parte Ré: REQUERIDO: SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 12311297) apresentado pela 

parte requerida, no prazo legal. Colíder, 19/04/2018. 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: 1000674-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA REGIA FRASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000674-24.2018.8.11.0009; REQUERENTE: EDMARA REGIA FRASSON 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA FINALIDADE: INTIMAR o (a) 

Advogado (a) constituído (a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação redesignada para o dia 14 de Junho de 2018 às 13hs20, 

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 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 35/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO os termos da Portaria n.º 29/2018-CA, que NOMEOU a 

Sta. ALINE TOSTES CORREA, brasileira, matrícula nº 30517, para o 

exercício da função comissionada de Assessora de Gabinete II, do 

Gabinete da 1ª Vara da Comarca de Comodoro – MT, quando na verdade 

deveria constar Assessora de Gabinete I.

RESOLVE:

 RETIFICAR em parte a Portaria nº. 29/2018, de 13 de abril de 2018, sendo 

que onde se lê:

 art. 2º - NOMEAR a servidora ALINE TOSTES CORREA, Matrícula nº 

30517, da Função Comissionada de Assessor de Gabinete II, do Gabinete 

da 1ª Vara desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do termo de 

posse e entrada em exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

Leia-se:

 art. 2º - NOMEAR a servidora ALINE TOSTES CORREA, Matrícula nº 

30517, da Função Comissionada de Assessor de Gabinete I , do Gabinete 

da 1ª Vara desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do termo de 

posse e entrada em exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 18 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 031/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 RESOLVE:

 art. 1º - NOMEAR a Sta. GABRIELA INDIANARA BERNARDI NUNES, 

brasileira, portadora do RG n.º 1201266 SESDEC/RO, CPF n° 

020.156.342-82 , para o exercício da função comissionada de Assessora 

de Gabinete II, do Gabinete da 1ª Vara da Comarca de Comodoro – MT, 

com efeitos a partir da assinatura do termo de posse e entrada em 

exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

art. 2º - 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, 18 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100557 Nr: 1158-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de valores depositados na conta 

Funajuris, requerido por Aldo Fischer, na qual alega que procedeu o 

recolhimento de custas e taxas processuais, com o intuito de promover 

ação de embargos de terceiro, no processo 0002892-77.2008.811.0046, 

mas que ao final restou desnecessária, sem que tal ação tivesse sido 

proposta. Em razão disso, requereu a restituição dos valores pagos, que 

totalizam a quantia de R$ 6.069,34. Apresentou as guias pagas.

Recebida a inicial determinou a remessa dos autos ao distribuição, a fim de 
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que certificasse acerca da propositura da ação informada.

Certidão de ref: 8, informando que em consulta ao Sistema Apolo, a Ação 

de Embargos de Terceiros no processo 2892-77.2008.8.11.0046 

(informada na inicial), não foi distribuída.

Posto isso, determino a restituição da quantia de R$ 3.034,67, recolhida a 

título de taxa judiciária, por meio da guia n. 23040 e a quantia de R$ 

3.034,67, recolhida a título de custas judiciais, por meio da guia 23052, 

para a conta bancária informada pelo autor na inicial.

Certifique-se se todos os documentos necessário à restituição, 

informados na instrução normativa SCA n. 02/2011 – versão 02, foram 

apresentados os autos.

 Ausente documento, intime-se.

Após, oficie-se ao FUNAJURIS para que proceda a 

restituição/transferência dos valores.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100557 Nr: 1158-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não consta dos autos procuração judicial com a finalidade 

de "receber e dar quitação" e e-mail e cópia dos documentos pessoais da 

benefíciária, a advogada Monica Caroline Romano. Assim, na forma do 

despacho anterior, intimo o autor para apresentar estes documentos, em 5 

dias.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116419 Nr: 492-41.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PATRICIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO - 

OAB:OAB/RO 234/A, JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO-DEFENSOR PUBLICO 

DO ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:234-A/RO

 1) Acolho a justificativa apresentada pela advogada e deixo de 

redesignar outra data para interrogatório do réu tendo em vista que neste 

momento defiro o pedido da defesa para restituir a presente carta 

precatória a fim de que o réu seja interrogado em Vilhena/RO.

2) Cumprida a missiva, remeta-se a precatória ao juízo de origem, com as 

baixas e cautelas de estilo, consignando nossas homenagens.

 3) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79370 Nr: 2932-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, JOÃO 

BATISTA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEANDRO VACARI, MARIA DE LURDES 

GIACOMIN VACARI, CORIOLANDO NOGUEIRA FRANCO, ALZIRA RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO G. JOUAN JR. - OAB:10369/MT, 

ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998/O

 Vistos.

Com fulcro no art. 10 do CPC, intime-se a parte adversa para se manifeste 

acerca dos embargos de declaração apresentados, no prazo de cinco 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92786 Nr: 3304-27.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE FRANCISCO SCHCHOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA IVONETE NERI FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a ação reivindicatória, condenando o 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor da procuradora da autora, os quais fixo em 10% do 

valor da causa, e JULGO IMPROCEDENTE a ação de reconvenção, 

condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor da procuradora da autora, os quais fixo em 10% do 

valor da reconvenção.Após o trânsito em julgado, arquive-se.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94192 Nr: 3961-66.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BATISTA FAGUNDES GRACIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo se 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99898 Nr: 804-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA SILVA URBIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, em 5 dias, haja vista que negativa o 

mandado de Ref. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95969 Nr: 4802-61.2016.811.0046

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MOROCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A, J. 

DE LARA PINTO JUNIOR EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ADEMAR GOULART 

- OAB:OAB/MT 13.269

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 474 de 810



endereço da parte requerida, em 5 dias, haja vista que negativo o AR de 

ref: 48

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97013 Nr: 5242-57.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVO VENDRUSCULO, MILTON DO PRADO GUNTHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JONK NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113047 Nr: 6541-35.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 1) Considero encerrada a instrução processual.

2) Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais.

3) Saem os presentes intimados.

4) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35764 Nr: 456-43.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FAGUNDES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

da sentença de fls. 126, abaixo transcrita: “Vistos. O acusado RICARDO 

FAGUNDES DOS REIS, qualificado nestes autos, foi condenado ao 

cumprimento da pena de 60 dias de detenção. Entretanto, em análise ao 

que dos autos constam, o mesmo permaneceu custodiado durante todo o 

tramite processual, razão pela qual sua punibilidade deve ser extinta ante 

o cumprimento da pena. Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de 

RICARDO FAGUNDES DOS REIS. Oficie-se ao TRE-MT. Após, retornem os 

autos ao arquivo.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13638 Nr: 1530-79.2004.811.0046

 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: AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA, AGROPECURIA 

ECOFARM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKÁ COLONIZADORA LTDA, ORLANDO 

JOSÉ PADOVANI, CELSO FERNANDES PADOVANI, VILMA LETÍCIA 

PADOVANI, LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI, DIRLEI MARIA 

PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

GUIMARÃES WISZKA - OAB:9958-PR, JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, SANTINO RUCHINSKI - OAB:26.606-A/PR, WILSON 

ROBERTO MACIEL - OAB:5983

 Intimar as partes para, no prazo legal, apresentarem as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29796 Nr: 838-07.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON IVAN FOLETO, NEUSA DETOFOL 

FOLETO, AGROINDÚSTRIA E CEREALISTA CHUPINGUAIA S/A, JOCELITO 

FOLETO, ELAINE MARIA SCHNEIDER FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência realizada pelo oficial de 

justiça Wagner Stupp, no prazo de 05 (cinco) dias, no valor de R$ 

2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), conforme certidão de fls. 178, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88454 Nr: 1651-87.2016.811.0046

 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: ANTONIA IVONETE NERI FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira - OAB:

 Saliento que as provas testemunhas produzidas no processo em apenso 

(código 92786) não são aplicadas a estes autos, isso porque não há 

igualdades de partes. Ademais a parte autora não pugnou ao menos pelo 

empréstimo da prova, simplesmente fazendo alusão os depoimentos 

colhidos. A prova documental produzida não prova a posse pacifica da 

autora desde 1994, no máximo desde o ano de 2007 conforme a 

impressão de faturas do CAB (fls. 27). Ora, o fato da autora realizar o 

pagamento dos IPTU desde 1994 não quer dizer que estava na área, mas 

tão somente que quitou tal debito perante o ente municipal. RESSALTO 

QUE A PROVA DA POSSE É FATICA E NÃO DOCUMENTAL, SENDO 

INDISPENSÁVEL À OITIVA DE TESTEMUNHAS. O fato da contestação do 

banco requerido ter sido vaga não leva ao acolhimento da presente 

demanda, uma vez que a parte autora não provou os requisitos exigidos 

pela legislação pátria. O artigo 373 do Código de Processo Civil, descreve 

o seguinte, verbis: Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; Desta forma, não tendo o autor 

se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, qual seja, comprovar 

que possuía, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, o imóvel 

descrito nos autos. Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação de 

usucapião, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do procurador da ré, os quais fixo em 

10% do valor da causa. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107542 Nr: 4271-38.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MONTEIRO - 

OAB:11258, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89281 Nr: 1958-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBINÉIA ROSA ASSUNÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL LOPO DA COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 89281.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.Comodoro/MT 15 de abril de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68350 Nr: 1763-27.2014.811.0046

 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: ADEMIR MARAFON, MARLISE PAETZOLD MARAFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:MT-4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37794 Nr: 2492-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLINO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO VALE DO GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto a Carta 

Precatória devolvida de fls. 65/73, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38376 Nr: 3074-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR FERNANDES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 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.: 105762 Nr: 3453-86.2017.811.0046

 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: NILSA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404, LUCINÉIA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto julgo improcedente a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que não houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

pretendido.Isento a autora do pagamento das custas e honorários por ser 

beneficiário da Justiça Gratuita.P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Comodoro/MT, 19 de abril de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento 

de ResendeJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22552 Nr: 79-14.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÊNIO JOÃO ZOCCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B/MT, RUBENS MATOSSO RIBEIRO - OAB:12.326/MT, 

TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a penhora on line solicitada nos autos.

Intime-se a parte exequente pessoalmente para que tenha ciência do 

resultado e se manifeste solicitando o que entender pertinente.

Caso a penhora on line seja insuficiente deve a parte apresentar bens 

satisfação da obrigação no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem a apresentação de tais bens, desde já fica 

determinada a suspensão da presente execução (artigo 921 do CPC) pelo 

prazo de 01 ano.

Decorrido tal prazo, desde já fica ordenado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38676 Nr: 3374-20.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DA SILVA, ALZIRA DE ASSIS ALMEIDA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, RONIE 

JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 04 de Outubro de 2018, às 14h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36071 Nr: 766-49.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA AGOSTINHO DE CASTRO FELIX, CF, CARLOS 

EDUARDO FELIX, BLF, SFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S/A, SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, 

JOSÉ FRANCISCO NEVES - OAB:9352/MT

 Decido. Conheço o recurso, eis que adequado e tempestivo. No mérito, 

nego provimento aos embargos de declaração. Indefiro os pedidos nº. I e II 

de folhas 541, uma vez que a colheita de provas através de depoimento 

pessoal não se confunde com a prova documental. Pedido nº. III afastado, 

pois não é caso de saneamento. Quanto ao pedido nº. IV, indefiro a nova 

designação de audiência, uma vez que as partes foram intimadas através 

do DJE, conforme se verifica nas folhas 516. Ainda, ausente 

injustificadamente à audiência designada para o dia 03/08/2017, sequer 

fora arbitrada a penalidade de multa pelo não comparecimento. Ante o 

exposto, não acolho os embargos de declaração. Intime-se a parte para 

que possa exercer seu direito recursal. Por fim, certifique-se a secretaria 

quanto às demais intimações para oitiva das testemunhas arroladas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ciência ao MPE. Comodoro/MT, 19 de 

abril de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64128 Nr: 2279-81.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO LAERCIO KUTSCHENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R G CONSTRUTOTA DE OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT SUCKEL - OAB:4718, 

ALFREDO PEREIRA DA COSTA - OAB:2887/RO, GIULIANO DOURADO 

DA SILVA - OAB:5684, RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES - 

OAB:5349RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ANGELICA FERREIRA 

SALVÁTICO - OAB:28371 OAB/PR, RAFAELA VIALLE STROBEL - 

OAB:33244 OAB/PR, THIAGO FERRARI TURRA - OAB:58660OAB/PR

 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.: 1584 Nr: 608-77.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA S/A, RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AURY RODRIGUES 

LOPES - OAB:OAB/MS 11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

Defiro a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, 
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inciso I do Código de Processo Civil.

Quanto ao segundo pedido, trata-se de penhora online da quantia de R$ 

17.229,80 (dezessete mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta 

centavos), requerida pela parte autora nos presentes autos (às folhas 

404-405), visto que o executado AGRO SUL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP, CNPJ: 

04.842.361/0001-36, ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online 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 CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31577 Nr: 2612-72.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Intimar a parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto a certidão de fls. 88/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31577 Nr: 2612-72.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para 

COMPLEMENTAR o pagamento das diligências realizadas pelo oficial de 

justiça Ailton Martins de Carvalho, no valor de R$ 892,00 (oitocentos e 

noventa e dois reais)conforme certidão de fls. 89/90, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38680 Nr: 3378-57.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS, MARIA SOCORRO 

LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Certifique-se a serventia se todos os embargados foram citados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38682 Nr: 3380-27.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCENA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 04 de Outubro de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38678 Nr: 3376-87.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI CALAU DA SILVA, CICERA PORFIRIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 20 de Setembro de 2018, às 13h30min, para realização 

de audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62138 Nr: 176-04.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI FERREIRA SIQUEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES 

FILHO - OAB:7146/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO JOSE PEIXOTO 

VELOZO - OAB:OAB/RJ 109.231, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8.719-MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38679 Nr: 3377-72.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAURA LUZIA BASTIANE, PLINIO JOSÉ DE 

NASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Sentença.

Vistos.

Nos termos da manifestação de fls. 359 tenho que o presente feito deve 

ser extinto ante a ausência de interesse em sua continuidade.

Decido.

 Isto posto, ante a perda superveniente do interesse, declaro extinto, sem 

resolução de mérito, os presentes autos.

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38322 Nr: 3020-92.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA, MARIA HELENA DE 

SOUZA FAGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 20 de Setembro de 2018, às 14h30min, para realização 

de audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60960 Nr: 2761-63.2012.811.0046

 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): LEVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

SINIZIO BELMONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 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.: 25345 Nr: 2758-84.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO NICARETTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO, RODRIGO QUINTANA FERNANDES - OAB:9.348, VITOR 

HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA 

- OAB:21807/O, ELIANE CAMARGO - OAB:80427, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:8187-B

 Código 25345.

Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo.

Conforme a certidão retro, houve a substituição da parte no polo passivo 

da presente demanda, de modo que a contestação apresentada nos autos 

às folhas 996/1004 se tornaram sem efeito.

O requerido Celso Antônio Nicaretta compareceu espontaneamente nos 

autos em 09 de setembro de 2016, às folhas 1115, contudo, desde então 

sem formular sua contestação.

 Dispõe o Código de Processo Civil:

 Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou 

do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição 

inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta 

ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para 

apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Isso posto, opera-se a preclusão contra o requerido, motivo pelo qual lhe 

aplico os efeitos da revelia.

Manifestem-se as partes sobre as provas que pretendem produzir.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 19 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38320 Nr: 3018-25.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 20 de Setembro de 2018, às 14h30min, para realização 

de audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38174 Nr: 2872-81.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BENÍCIO DE MACEDO, CLEONICE 

APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN, ALDO ANTUNES, ROBERTO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 27 de Setembro de 2018, às 13h30min, para realização 

de audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38172 Nr: 2870-14.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA ANDREA MIRANDA LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, DOROTY TOSSIN ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN, 

ROBERTO DE TAL, ALDO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

1 – Designo o dia 27 de Setembro de 2018, às 14h30min, para realização 

de audiência de instrução e julgamento.

2 - Intime-se a parte embargante.

 3 – Determino que a parte embargada junte aos autos as testemunhas 

que pretende ouvir no prazo de 10 dias.

4 – Intimem-se os advogados das partes, via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas 

arroladas sob pena de perder o direito à produção da prova testemunhal.

 5 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37997 Nr: 2695-20.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR 

ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Código 37997.

Vistos.

Defiro o pedido de penhora e avaliação do imóvel.

Após, à parte executada, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 19 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39496 Nr: 511-57.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR ANTONIO 

DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Código 39496.

Vistos.

Defiro o pedido A, das folhas 454-verso, determinando que o Banco do 

Brasil junte aos autos os documentos das contas gráficas da cédula de 

crédito rural.

Ainda nas folhas 454-verso, indefiro o pedido B, uma vez que a própria 

parte alega não haver necessidade de se comprovar as quebras de safra, 

pois da conclusão lógica se tem que não há pedido expresso.
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Na sequência, no pedido B-1, indefiro a expedição de ofício aos Sindicatos 

Rurais e à Secretaria da Agricultura, pois quando da petição inicial, 

deveria ter sido instruída com todos os documentos necessários para 

instrução.

No pedido C, indefiro a prova pericial, pois a ausência capacidade 

econômica não exclui a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação.

Quanto ao anatocismo referente ao pedido D, indefiro a realização de 

perícia, uma vez que eventual anatocismo poderá ser retirado em sede de 

liquidação de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 19 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25346 Nr: 2759-69.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO GRISOSTE BARBOSA, SOLANGE SILVA 

DE AQUINO GRISSOSTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a 

distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115854 Nr: 269-88.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115867 Nr: 281-05.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIHOLOSESE KAWEKWARESE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116362 Nr: 465-58.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120154 Nr: 2065-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Kiper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UOF Posto Fiscal Josafá Jacob (XII de outubro 

MT/RO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em face da ausência dos requisitos legais, INDEFIRO A 

LIMINAR. Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da inicial, com a cópia do 

documento, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que entender pertinentes. Decorrido este prazo, com ou sem 

manifestação, abra-se vista dos autos ao ilustre presentante ministerial em 

10 (dez) dias. Com ou sem manifestação, certifique-se e, venham os 

autos conclusos para sentença.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117019 Nr: 739-22.2018.811.0046

 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: ADALZIZA MIRANDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora para para o fim de 

comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ( contra-cheque, CTPS ou outro 

documento capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou 

recolher as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117078 Nr: 775-64.2018.811.0046

 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: ELMO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora para para o fim de 

comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ( contra-cheque, CTPS ou outro 

documento capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou 

recolher as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117080 Nr: 776-49.2018.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 117080

Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por THIAGO 

VINÍCIUS OLIVEIRA e NATHALIA MAGDA OLIVEIRA por meio de sua 

representante legal RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA em face de ALTAIR 

DA ROSA.

Decido.

De pronto, no meu entendimento a presente demanda ajuizada pelo 

autor/exequente, trata-se na verdade de mero requerimento de 

cumprimento de sentença, considerando que visa, sobretudo, que o 

requerido cumpra “o quantum” acordado em acordo homologado, cuja 

sentença homologatória já se encontra transitada em julgado.

Nesse pórtico, tratando-se de requerimento de cumprimento definitivo de 

sentença, mister que tal peça seja encartada nos autos de conhecimento, 

devendo em tais autos dar o devido cumprimento da sentença 

homologada.

Desta feita, determino o arquivamento dos autos, com as baixas e 

cautelas estilares, devendo a parte autora apresentar o presente 

requerimento de cumprimento de sentença nos autos de conhecimento 

oriundo da 2ª vara desta comarca.

Decorrido o prazo para interposição de recurso cabível, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Notifique-se o Ministério Público.

Sem custas.

Às providências.

Comodoro/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114992 Nr: 7380-60.2017.811.0046

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BRUNO LUCHI ZINGUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Atento aos autos verifico que a parte autora não se encontra parca de 

recursos financeiros, e, tendo em vista o que prevê o art. 5º, LXXIV, da 

CF norma hierarquicamente superior a Lei n.º 13.105/2015 há necessidade 

da efetiva comprovação da insuficiência de recursos. E assim não se 

encontra a parte autora considerando que, não demonstrou sua 

miserabilidade.

 O fato é que tal presunção de hipossuficiência é relativa, o que permite ao 

Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça e, não havendo inequívoca comprovação da 

condição de hipossuficiente da parte autora, não há que se deferir o 

benefício da gratuidade de justiça.

 Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em 

favor da parte autora.

 Intime-se a parte autora, para que comprove o recolhimento das custas 

de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias. Ausente à comprovação 

recolhimento no prazo supra, intimem-se a parte autora pessoalmente para 

suprir a falta em 05 dias sob pena de extinção sem resolução do mérito 

nos termos do art. 485, III, CPC conforme o Provimento n.º 91/2014-CGJ.

 Efetuado o recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos 

ao Distribuidor deste juízo para que aquele certifique o devido 

recolhimento, bem como, proceda com as anotações pertinentes no 

sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89414 Nr: 2001-75.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO VALENTIM BARRACHINI, MARILEI 

CADORES BARRACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

abro vistas destes autos ao Autor, para manifestação quanto ao 

prosseguimento do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-93.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010130-93.2017.8.11.0046 REQUERENTE: MARCELO JOSE BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E 

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 foi impedido de realizar compras a crédito pois sendo assim 

“...realizou uma busca de seu CPF, na qual pode verificar a existência de 

01 (uma) restrição promovida pela parte requerida BANCO BRADESCO 

S/A, uma no valor de R$100,84 (cem reais e oitenta e quatro centavos) 

incluída junto aos órgãos protetivos desde a data de 14/04/2016....” 

Esclarece “...categoricamente que não reconhece a restrição imposta, 

visto que jamais possuiu débitos junto à parte requerida...” 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, “jamais possuiu débitos junto à parte requerida”. No entanto, a parte 

ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança/negativação por meio de elementos de prova que indicam a 
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validade do negócio jurídico, na medida em que restou demonstrada ser o 

reclamante titular de uma conta corrente aberta junto ao banco reclamado, 

por meio da qual, em 17/12/2015, pactuou uma renegociação de dívida no 

valor total de R$ 394,22 (trezentos e noventa e quatro reais e vinte e dois 

centavos), sendo uma entrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), e o 

saldo remanescente divididos em 03 (três) parcelas mensais e 

consecutivas no valor de R$ 102,93 (centos e dois reais e noventa e três 

centavos). Assim, o reclamante deixou de efetuar o pagamento integral da 

3ª parcela da negociação firmada com o reclamado, o que gerou a 

inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Tal negócio 

restou devidamente comprovado nos autos, na medida em que o 

reclamado trouxe com a defesa comprovantes da abertura de conta 

corrente e ainda cópia do contrato assinado pelo reclamante, e ainda de 

seus documentos pessoais. Nesse passo, tenho que a parte reclamante 

não manteve as alegações constantes na inicial de inexistência de 

débitos, buscando na impugnação reverter à situação narrada na inicial, 

tendo a empresa reclamada trazido provas capazes de demonstrar a 

legitimidade da cobrança, por método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência de citados débitos, assim, a afirmação 

de que jamais possuiu débitos junto à empresa reclamada não merece 

guarida, uma vez que esta trouxe cópia de contrato de negociação de 

débitos vencidos. 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. A conduta da parte reclamante, além de atentar contra os fins 

do processo, também ofende a boa-fé contratual eis que profundamente 

desleal. 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, do CPC, o que faço com 

resolução do mérito. Sentença publicada no Pje. Intimem-se as partes. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-93.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010130-93.2017.8.11.0046 REQUERENTE: MARCELO JOSE BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E 

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 foi impedido de realizar compras a crédito pois sendo assim 

“...realizou uma busca de seu CPF, na qual pode verificar a existência de 

01 (uma) restrição promovida pela parte requerida BANCO BRADESCO 

S/A, uma no valor de R$100,84 (cem reais e oitenta e quatro centavos) 

incluída junto aos órgãos protetivos desde a data de 14/04/2016....” 

Esclarece “...categoricamente que não reconhece a restrição imposta, 

visto que jamais possuiu débitos junto à parte requerida...” 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 
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pois, “jamais possuiu débitos junto à parte requerida”. 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 demonstrada ser o 

reclamante titular de uma conta corrente aberta junto ao banco reclamado, 

por meio da qual, em 17/12/2015, pactuou uma renegociação de dívida no 

valor total de R$ 394,22 (trezentos e noventa e quatro reais e vinte e dois 

centavos), sendo uma entrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), e o 

saldo remanescente divididos em 03 (três) parcelas mensais e 

consecutivas no valor de R$ 102,93 (centos e dois reais e noventa e três 

centavos). Assim, o reclamante deixou de efetuar o pagamento integral da 

3ª parcela da negociação firmada com o reclamado, o que gerou a 

inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Tal negócio 

restou devidamente comprovado nos autos, na medida em que o 

reclamado trouxe com a defesa comprovantes da abertura de conta 

corrente e ainda cópia do contrato assinado pelo reclamante, e ainda de 

seus documentos pessoais. Nesse passo, tenho que a parte reclamante 

não manteve as alegações constantes na inicial de inexistência de 

débitos, buscando na impugnação reverter à situação narrada na inicial, 

tendo a empresa reclamada trazido provas capazes de demonstrar a 

legitimidade da cobrança, por método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência de citados débitos, assim, a afirmação 

de que jamais possuiu débitos junto à empresa reclamada não merece 

guarida, uma vez que esta trouxe cópia de contrato de negociação de 

débitos vencidos. 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. A conduta da parte reclamante, além de atentar contra os fins 

do processo, também ofende a boa-fé contratual eis que profundamente 

desleal. 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, do CPC, o que faço com 

resolução do mérito. Sentença publicada no Pje. Intimem-se as partes. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-50.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI OLINTO MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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 COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000014-50.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 26.486,03; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Assim sendo, por determinação 

do MM Juiz de Direito Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, 

impulsiono os autos para intimar a parte recorrida, para querendo, 

apresentar as contrarrazões, no prazo legal. COMODORO, 19 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: 8010054-69.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (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 COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8010054-69.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 11.075,08; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Assim sendo, por determinação 

do MM Juiz de Direito Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, 

impulsiono os autos para intimar a parte recorrida, para querendo, 

apresentar as contrarrazões, no prazo legal. COMODORO, 19 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

Comarca de Jaciara
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1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000511-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENIUVA MACHADO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000511-41.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 56.867,74; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ENIUVA MACHADO ROSA Parte Ré: 

EXECUTADO: SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS Vistos etc. Recebo 

a emenda à inicial juntada à ID 12773748. Desta forma, retifique-se a 

autuação para que passe a constar como endereço do executado aquele 

informado no petitório supracitado. Após, CUMPRA-SE integralmente a 

decisão de ID 12670113 expedindo-se Carta Precatória. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

JACIARA, 19 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000553-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANI SANTIN GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES OAB - SC38331 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000553-90.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[Oitiva]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSIANI SANTIN 

GOMES Parte Ré: 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. Assim, designo audiência para o dia 26 de 

maio de 2018, às 14h30min. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. As providências. JACIARA, 19 de abril de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000687-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO MOREIRA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, analisando 

os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 

Assim, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 19 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000692-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, analisando 

os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 

Assim, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 19 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000693-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DIVINO SERAFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, analisando 

os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 

Assim, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 19 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000696-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ARAUJO BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, analisando 

os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 

Assim, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 19 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000698-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON FERREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, analisando 

os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 

Assim, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 19 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000700-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO EMIDIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, analisando 

os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 

Assim, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 
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intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 19 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000702-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, analisando 

os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as 

partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. 

Assim, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação. Após, cite-se/intime-se a parte executada para 

comparecimento em audiência, bem como para pagar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da 

citação restar frustrada, independentemente de nova manifestação, 

intime-se o exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, 

intime-se o Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens 

para a penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência 

visando à localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá 

ao Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Intime-se a Fazenda Pública para comparecimento em audiência. Às 

providências. Jaciara - MT, 19 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000678-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

J. V. D. A. S. (REQUERENTE)

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEANDRO FACCO (TESTEMUNHA)

MARCIO OSCAR FAVERO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000678-58.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 367.816,13; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[Intimação / Notificação]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, JOAO VITOR DE 

ARAUJO SILVA, ANA LUCIA RODRIGUES DE ARAUJO Parte Ré: 

REQUERIDO: MARTELLI TRANSPORTES LTDA., MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A 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. 

Desta forma, designo audiência para inquirição das testemunhas para o 

dia 23 de maio de 2018, às 13h30min, neste Juízo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. As providências. Jaciara/MT, 19 

de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000553-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANI SANTIN GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES OAB - SC38331 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ADELINO LUIZ MOREIRA (TESTEMUNHA)

 

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 ODENIL MOREIRA DOS SANTOS Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53509 Nr: 2048-65.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANAIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Observa-se dos autos que houve deferimento de penhora no rosto dos 

autos n.º 637-89.2010.811.0010 (Código 33072), conforme fls. 50/51, 

sendo a executada devidamente intimada (fl. 77-verso).

Ademais, do trâmite da ação objeto de penhora, nota-se que fora 

entabulado acordo, o qual ainda não foi homologado, porém, houve o 

recebimento do valor pactuado.

Desta forma, a fim de que seja facilitada a análise das demandas, DEFIRO 

o pedido de apensamento formulado à fl. 81.

Em seguida, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão 

do feito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9181 Nr: 1341-20.2001.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO PEREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, para DETERMIAR que o quantum debeatur 

seja calculado sem a incidência das cláusulas abusivas; taxa de juros 

mensal e anual de acordo com os índices oficiais do Banco Central para o 

período contratado; afastar a capitalização mensal; excluída a comissão 

de permanência, e substituição da TBF pelo INPC e afastamento dos 

encargos moratórios. Em consequência, condeno o embargado ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios em favor do advogado da embargante, estes arbitrados em 

10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 85, §2º, do 

NCPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Traslade-se cópia da presente 

sentença aos autos da execução apensa, a fim de que seja apurado o 

correto valor devido pelo embargante/executado.Por fim, determino a 

expedição de alvará judicial para liberação dos honorários periciais em 

favor do expert, observando-se a conta judicial informada às fls. 

482/483.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e comunicações necessárias. Jaciara - MT, 18 de abril de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59308 Nr: 2974-12.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUFLASIO OLIVEIRA ASSIS

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 570-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES BRAGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9284 Nr: 1442-57.2001.811.0010

 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: CLÓVIS ANTÔNIO BOTTON, ELAINE TEREZINHA 

CORASSA BOTTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CORRÊA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Considerando o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente a 

ação, determino a remessa dos autos à central de arrecadação para 

providências necessárias, se for o caso.

Após, nada sendo requerido, ao arquivo definitivo, com as cautelas de 

praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de abril de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4167 Nr: 1179-30.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO PEREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Considerando o decurso do prazo solicitado às fls. 178, manifeste-se o 

banco exequente, comprovando nos autos a averbação da penhora, no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de abril de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32748 Nr: 317-39.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR JOSÉ VIEIRA-ME, VALDEMAR 

JOSÉ VIEIRA, MARIA DE LOURDES MAIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos para análise do petitório do Banco exequente 

(fls. 120/125) quanto ao Cumprimento de Sentença.

Alega o credor que a ação de Execução foi julgada procedente e o 

recurso de apelação interposto pelos devedores foi desprovido, 

requerendo a intimação dos mesmos para que paguem o débito acrescido 

de honorários advocatícios.

Ocorre que o processo em epígrafe se trata de Ação de Execução por 

Quantia Certa, no qual foram opostos Embargos à Execução, estes sim 

julgados parcialmente procedentes, conforme fls. 80/81 dos autos n.º 

764-22.2013.811.0010, determinando o afastamento da cobrança da Taxa 

de Fundo de Aval, juros de mora e a manutenção da capitalização mensal.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação, os 

quais foram desprovidos, conforme fls. 107/110 da demanda oposta.

Desta forma, não havendo que se falar em cumprimento de sentença 

nesta demanda, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, dê prosseguimento no feito requerendo o que entender de 

direito, bem como, junte aos autos cálculo atualizado em conformidade 

com a sentença proferida às fls. 80/81 nos Embargos à Execução, sob 

pena de suspensão do feito.

Decorrido prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

Jaciara/MT, 18 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4619 Nr: 251-45.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SACARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97871 Nr: 5096-90.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISAN XAIVER DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANARA MICHELI ANDERLE 

PESTANA - OAB:16678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6892 Nr: 879-97.2000.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DOS SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255 - MT, Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT, Victor 

Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos para análise do petitório da parte exequente 

para que sejam oficiados os devedores informando-lhes o valor do débito 

atualizado, bem como, esclarecimento de que o crédito da parte credora é 

objeto de Precatório (fls. 1.323/1.330).

Inicialmente, face às Requisições já expedidas às fls. 1.300/1.303, dispõe 

o artigo 100, §§ 5º e 12 da Constituição acerca da atualização monetária 

dos valores objeto do Precatório/RPV, os quais serão corrigidos na 

efetivação do pagamento. Assim, indefiro o pedido da exequente de fls. 

1.323/1.330.

De outra banda, oficiado o Diretor do Departamento de Precatório do TJMT 

(fl. 1.299), instruindo-se com as peças necessárias e, aportando aos 

autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, encaminhe-se o 

Precatório aos executados para pagamento.

Em tempo, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe nos autos se houve depósito dos valores requisitados às fls. 

1.300/1.303.

 Por fim, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10733 Nr: 1285-50.2002.811.0010

 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: LUIZ CARLOS CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ANTÔNIO BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B, Silvana 

Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT

 Vistos etc.

Considerando o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito, 

determino a remessa dos autos à central de arrecadação para 

providências necessárias, se for o caso.

Após, nada sendo requerido, ao arquivo definitivo, com as cautelas de 

praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de abril de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87473 Nr: 2-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DICKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19137 Nr: 618-25.2006.811.0010

 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: JOÃO CARLOS SALOMÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação ordinária de aposentadoria por invalidez ou 

restabelecimento do benefício auxílio-doença c/c pedido de tutela 

antecipada, sendo que no curso da demanda foi noticiado o falecimento do 

autor João Carlos Salomão dos Santos (Fl. 294).Às Fls. 297/299 foi 

pleiteada a habilitação dos herdeiros Vanilson Brito dos Santos e Ederson 

Carlos Brito dos Santos.Contudo, por constar na certidão de óbito que 

além dos dois filhos que pretendem habilitação, o de cujus deixou herdeiro 

menor e companheira, foi determinada a regular habilitação de todos os 

herdeiros (Fl. 308).Posteriormente acostaram aos autos alguns pedidos de 

suspensão do feito, e às fls. 329 os herdeiros Vanilson e Ederson 
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comprovaram a distribuição da ação de inventário negativo, requerendo a 

realização de perícia indireta.Entretanto, até a presente data, decorridos 

mais de 04 anos da decisão de fls. 308, o patrono da parte autora não 

providenciou a habilitação de todos os herdeiros, no caso a companheira 

e o filho menor do de cujus....Assim, determino a intimação da patrona da 

parte autora, para que no prazo improrrogável de 15 dias promova a 

habilitação dos demais herdeiros, sob pena de extinção.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 18 de abril de 

2018Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45552 Nr: 453-02.2011.811.0010

 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: CLARIO VIANA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Equivocada a manifestação da seguradora às fls. 232, haja vista que é da 

parte requerida o ônus relativo ao pagamento dos honorários periciais, 

conforme definido às fls. 222/223.

Assim, determino a intimação da parte requerida para que complemente o 

depósito referente aos honorários periciais propostos às fls. 225 

(R$1.500,00), tendo em vista o depósito parcial no montante de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais).

Consigno que a ausência de depósito dos honorários periciais importará 

em perda da prova pleiteada.

Aportando aos autos o comprovante do depósito, intime-se a perita para 

que dê início aos trabalhos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de abril de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21008 Nr: 2629-27.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUÍSIO BRÁS ALVES-ME, ALUISIO BRÁS 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 Vistos etc.

Conforme decisão de fls. 104 foi determinada a suspensão do processo 

pelo prazo de 01 (um) ano.

Instada a manifestar-se a exequente pugnou por nova suspensão nos 

termos do art. 921, III do CPC (fls. 117).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o supracitado artigo, sem 

que fossem encontrados bens penhoráveis, será ordenado o 

arquivamento dos autos, começando a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Assim, aguardem-se os autos no arquivo provisório até o prazo da 

prescrição intercorrente, excluindo-os do relatório estatístico, sem baixa 

na distribuição.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64396 Nr: 1380-26.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230-B - MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de sentença proposta por JOSÉ APARECIDO 

ROMERO em face do MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT, devidamente 

qualificados nos autos.

Intimado o devedor para impugnar o cumprimento de sentença (Ref.29), 

este quedou-se inerte, determinando a expedindo Requisição de Pequeno 

Valor (Ref.48), sendo acostada à Ref.54.

Em seguida o exequente informa o depósito do débito em conta já 

informada nos autos (Ref.64).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, nos termos do art. 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 17 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10250 Nr: 807-42.2002.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA RANDO MADRID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES GUERREIRO, ESPOLIO DE JOSÉ 

SEVERINO, EDIR TEODORO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSEMARY SILGUEIRO AMADO 

PERES GUALDA - OAB:18107, WADSON NICANOR PERES GUALDA - 

OAB:10342

 Vistos.1. Indefiro o pedido de fls. 531/532, tendo em vista a necessidade 

de realização de perícia especializada em oftalmologia, sendo de 

conhecimento que esta não é a especialização do perito anteriormente 

nomeado.2. Assim, NOMEIO como perito o Dr. Manoel de Jesus Freitas 

Junior, com endereço profissional na Rua Pelotas, 7, CPA 1, Cuiabá/MT, 

C E P  n º  7 8 . 0 5 5 - 1 0 0 ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 6 4 1 - 7 1 0 0  m a i l : 

manoelfreitasjr@gmail.com, a fim que seja realizada perícia oftalmológica, 

que deverá manifestar se aceita o encargo, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

3. Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a nomeação 

e indicar assistentes técnicos, caso queiram(art. 465 do CPC). 

Desnecessária a apresentação de quesitos, vez que estes já foram 

apresentados.4. Sem prejuízo, intime-se o Sr. perito para que, aceitando o 

encargo, formule a propostas de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. 

Em seguida, manifestem-se as partes em igual prazo.5. Em relação ao 

ônus quanto ao pagamento dos honorários periciais, razão assiste à parte 

autora, tendo em vista que a produção da prova foi pleiteada pelo 

requerido João Lopes Guerreiro, sendo deste o dever de arcar com os 

honorários periciais, e não a parte autora, nos termos do artigo 95 do 

NCPC.Ora, não se mostra razoável impor-se à parte que não requereu a 

produção de prova pericial a obrigação de arcar com os honorários do 

perito...Portanto, o requerido João Lopes Guerreiro, caso concorde com a 

proposta de honorários periciais, deverá efetuar o depósito do valor.6. 

Caso seja aceita a proposta, intime-se o perito a fim de que agende data, 

hora e local para realização da perícia, devendo comunicar a este Juízo 
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com antecedência de 30 (trinta) dias, para que haja tempo hábil para que 

sejam efetuadas as intimações necessárias...Jaciara/MT, 18 de abril de 

2018Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 2728-84.2012.811.0010

 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: ESPÓLIO DE SILVINO GOMES DOS SANTOS, HELENA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS, SILVIO DA SILVA SANTOS, ANTÔNIO 

CARLOS DA SILVA SANTOS, MARIA DILMA CORREA SANTOS, CARME 

FERMINA ANDRADE DOS SANTOS, MARCOS DA SILVA SANTOS, 

OSVANDA ALVES SANTOS, MARILENE DA SILVA SANTOS DE FRANÇA, 

ANNI TATIANE FANAIA DA SILVA, ANGELO FLAVIO FANAIA DA SILVA, 

TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SANTOS, IRENI SILVA SACRAMENTO, 

AMÉLIA DA SILVA SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, ESPOLIO DE MILTON DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO 

DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, FRANCISCO DE CARVALHO, NAVARRO 

DA COSTA FERREIRA, MILTON ALEXANDRE DA CRUZ, RAQUEL MORAES 

MADUREIRA, SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, IGREJA ADVENTISTA 

DO SÉTIMO DIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT, LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA 

ZANUTTO - OAB:10.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA APARECIDA 

MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO - OAB:10.131

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2728-84.2012.811.0010 – Código 50867

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SILVINO GOMES DOS SANTOS e HELENA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA SANTOS 

e MARIA DILMA CORREA SANTOS e CARME FERMINA ANDRADE DOS 

SANTOS e SILVIO DA SILVA SANTOS e MARCOS DA SILVA SANTOS e 

OSVANDA ALVES SANTOS e MARILENE DA SILVA SANTOS DE FRANÇA 

e TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SANTOS e ANNI TATIANE FANAIA DA 

SILVA e ANGELO FLAVIO FANAIA DA SILVA e IRENI SILVA 

SACRAMENTO e AMÉLIA DA SILVA SACRAMENTO

PARTE RÉ: CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIO E 

AGRÍCOLA e ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA e ESPÓLIO DE 

PAULO DA COSTA FERREIRA e ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO 

e ESPOLIO DE MILTON DA COSTA FERREIRA e ESPÓLIO DE OSVALDO DA 

COSTA FERREIRA e RAQUEL MORAES MADUREIRA e NAVARRO DA 

COSTA FERREIRA e SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA e MILTON 

ALEXANDRE DA CRUZ e FRANCISCO DE CARVALHO e IGREJA 

ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

CITANDO: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA sem qualificação nos autos, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/10/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00

CITAÇÃO MARCOS ANTÔNIO FERREIRA sem qualificação nos autos, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O Espólio de Silvino Gomes dos Santos e Antônio 

Carlos da Silva Santos e Carme Fermina Andrade dos Santos, e Helena 

Aparecida da Silva Santos, e Marcos da Silva Santos, e Maria Dilma 

Correa Santos, e Marilene da Silva Santos de França, e Osvanda Alves 

Santos, e Silvio da Silva Santos, vem respeitosamente a presença de 

Vossa Excelência propor a AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em 

desfavor de Cipa – Colonizadora Industrial e Agropastoril Ltda, e seus 

sucessores: Espolio de Joana da Costa Ferreira, Espolio de Paulo da 

Costa Ferreira, Espolio de Coriolano de Assumpção, Espólio de Milton da 

Costa, e Espólio de Osvaldo da Costa Ferreira, na pessoa de sua 

inventariante Raquel Moraes Madureira, pelos motivos a seguir expostos: 

DOS FATOS. Silvino Gomes dos Santos faleceu em 21/08/1977 e sua 

esposa Irene Gomes da Silva, faleceu em 14/02/1987, e assim seu Espolio 

é representado por seus herdeiros nescessários, legítimos sucessores 

dos lotes 04 e 05, da quadra 85, situados na rua Moema, 810, bairro Santa 

Rita, em Jaciara-MT. Foram adquiridos em 20/01/71 pelo Senhor Silvino de 

seu primo-irmão José da Costa e Silva, que por sua vez os havia adquirido 

dos proprietários do loteamento da cidade de Jaciara-MT, como faz provar 

o recibo de pagamento. Ainda no ano de 1972, os pais do “de cujus” e 

autor Silvino Gomes dos Santos, hoje espólio, mudou-se com a família para 

os referidos lotes, onde foi edificada a residência da família, bem como 

plantadas inúmeras arvores frutíferas, o qual passou a zelar por eles 

durante todos estes anos. A posse do reclamente e seus herdeiros sobre 

os lotes data de mais de 30 anos, como se comprova com as contas de 

energia e água, que primeiramente encontravam-se em nome do senhor 

Silvino, depois passou para o nome da senhora Irene e depois passou 

para o nome da filha Helena, que há 03 anos atrás possuía a posse do 

imóvel, morando no lote 05 e zelando pelo lote 04. Ante o falecimento de 

sua mãe, a senhora Helena foi quem passou a ocupar o imóvel por quase 

20 anos, mas sempre tendo consciência de que os lotes 04 e 05 são de 

todos os seus irmãos por foi o único bem deixado por seus pais, mas ante 

a ausência de regularização da propriedade, não puderam abrir inventário 

até a presente data. Após um desentendimento de família, um dos filhos o 

senhor Fabio da Silva Santos, ora falecido, forçou a irmã Helena a deixar a 

casa, alegando que os lotes eram todos seus por direito e como são 

pessoas mais simples e sem muito conhecimento jurídico, a irmã, com 

medo, decidiu sair da casa, onde morou sozinha por mais de 20 anos e foi 

morar no município de Várzea Grande-MT, perto de outra parte da família. 

Ressalta-se que o senhor Fábio, na ganância da posse do imóvel, até 

entrou com uma ação de Usucapião de um dos terrenos, em nome próprio, 

o qual esta sendo contestada por todos os outros herdeiros, no processo 

nº-675-33.2012.811.0010 – Código 48974, em trâmite na 3ª Vara desta 

Comarca de Jaciara-MT. DO PEDIDO. Isto posto, e tendo interesse na 

regularização de tal situação, requer a Vossa Excelência nos termos do 

art. 183 da CF, que se digne a: a) receber esta em todos os termos: b) a 

citação por edital dos requeridos; c) a citação por edital dos herdeiros que 

estão em local incerto e não sabido; d) a citação por edital dos réu 

ausentes e desconhecidos; e) a intimação dos representantes das 

Fazendas Públicas da União, Estado e Município, para que manifestem, 

querendo, interesse na causa; f) a intervenção do Ministério Público; g) os 

benefícios da justiça gratuita. Protesta provar o alegado por todos os 

meios de provas admitidos pelo direito, em especial prova documental e 

depoimento pessoal dos reclamados. Dá-se a causa o valor de 

R$-30.000,00. Nestes termos espera deferimento. Jaciara-MT, 19/10/2012. 

(a) Dra. Dalila A. da Costa Leite – OAB/MT sob nº-10469”.

 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: “Lote 04 – 10m de frente para a 

rua Moema, 50m de um lado para o lote 03-A, 50m de outro lado para o lote 

05 e 10m aos fundos para o lote 14, totalizando uma área de 500m2, e 

Lote 05 – 20m aos fundos, para os lotes 13 e 13-A, 50m de um lado para o 

lote 06 e 50m de outro lado para o lote 04, totalizando 1000m2”.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido de regularização do procedimento 

de usucapião (fl. 524). Em termos de prosseguimento, atenta ao parecer 

do Ministério Público: a) Certifique o Sr. Gestor se os confinantes citados 

(fl. 245), bem como os espólios de Coriolano de Assumpção e Joana da 

Costa Ferreira, ofereceram a competente peça de defesa; b) Citem-se, 

corretamente, Vania Ruiz Ferreira Jaqueira, Célia Ferreira Fróes, Márcio 

Ruiz Ferreira, Milton Ferreira Júnior, Sônia Ferreira Valverde Mattos 

(sucessores de Milton da Costa Ferreira), Silmara Ferreira de Castro, Vera 

Lúcia Ferreira de Oliveira, Márcio Roberto Ferreira, Caio de Souza Ferreira, 

Laiz Helena de Souza Ferreira, Stella Ferreira de Andrade (sucessores de 

Paulo da Costa Ferreira), Espólio de Paulo Bonafé Ferreira, na pessoa da 

inventariante Janete Aparecida Miranda Ferreira, Espólio de Osvaldo 

Ferreira da Costa, na pessoa da inventariante Raquel Moraes Madureira, 

esposo de Marilene da Silva Santos, nos endereços constantes do 

parecer do Ministério Público (fls. 520/521); c) Cite-se, por edital, Marcos 
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Antonio Ferreira, com prazo de 30 (trinta) dias. Sequentemente, certifique 

o Sr. Gestor o decurso do prazo de apresentação de defesa por parte 

dos sujeito citado por edital. Se transcorrido o prazo sem qualquer 

manifestação, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública para atuar como 

curadora especial, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do NCPC; d) 

Intimem-se os autores Amélia Silva Sacramento, Irene da Silva 

Sacramento, Angelo Flavio Fanaia da Silva, Anni Tatiane Fanaia da Silva e 

Marilene da Silva Santos de França para atenderem ao item “f” de fl. 467. 

Efetivadas as providências acima, intimem-se os autores para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento dos débitos de competência 

da Fazenda Pública Municipal, tal qual esposado no petitório de fl. 392. 

Após, tornem os autos conclusos para outras deliberações e/ou 

designação de audiência de instrução. Intimem-se. Diligências 

necessárias. Jaciara/MT, 03 de abril de 2018. Laura Dorilêo Cândido - 

Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Nada 

mais, do que para constar, dado e passado nesta cidade e Comarca de 

Jaciara-MT, aos 17/04/2018. Eu..............(Odenil Moreira dos Santos – 

Técnico Judiciário), o digitei. Eu..............(Victor Coimbra de Souza – Gestor 

Judiciário), o conferi.

Victor Coimbra de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3920 Nr: 60-73.1994.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POENTE AGRICULTURA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALIPERTI MAMMANA, IGNÁCIO 

MAMMANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NERCINO LÁZARO RODRIGUES - OAB:4405-A

 Vistos, etc.

 Apensem-se os presentes autos aos de n.º 417-48.1997.811.0010 – Cód. 

608.

Tendo em vista que em sede recursal discute-se a validade do negócio 

jurídico que embasou os títulos objetos da presente execução, SUSPENDO 

o regular andamento do feito até o transito em julgado da ação a ser 

apensada.

Retornando os autos da Instância Superior, certifique-se e façam 

conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 16 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52198 Nr: 764-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR JOSÉ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 Vistos, etc.

Promovido o cumprimento de sentença e intimado o Banco executado para 

pagamento do débito (fl. 124), verifica-se a manifestação do devedor às 

fls. 125/126 comprovando o pagamento da integralidade do débito.

Em seguida, intimou-se a credora para manifestar sobre o petitório, 

sobrevindo manifestação à fl. 128, onde requer a expedição de alvará em 

conta informada na mesma petição, bem como, extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará para em favor da exequente para 

que efetue o levantamento do valor depositado, mediante transferência 

para a conta indicada pela credora à fl. 128.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 16 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45951 Nr: 897-35.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO APARECIDO LIMA JUNIOR-ME, 

ADRIANO APARECIDO LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido da exequente pela realização de buscas de bens 

passíveis de penhora em nome do executado por meio do sistema 

INFOJUD.

Tendo a exequente comprovado o esgotamento de todos os meios 

possíveis de localização de bens da parte executada, verifico que o pleito 

merece deferimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO BANCO, 

EM FASE DE EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL, NA TENTATIVA DE CONSULTA À DECLARAÇÃO DE 

IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CARÁTER 

EXCEPCIONAL, QUANDO JÁ EXAURIDAS OUTRAS TENTATIVAS, 

RELATIVIZANDO A REGRA DO SIGILO FISCAL, CONFORME 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJRS E DO STJ. CASO CONCRETO 

ONDE O CREDOR COMPROVA O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS 

POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, AUTORIZANDO A CONSULTA 

DAS INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DA RECEITA PELO JUÍZO 

SINGULAR, QUE DEVE, PREFERENCIALMENTE, REALIZÁ-LAS PELO 

SISTEMA INFOJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70058647660, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/05/2014)”.

Com efeito, junto aos autos cópias das declarações de imposto de renda 

do executado.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.

Desde já, verifica-se que não consta declaração acerca da pessoa 

jurídica.

Diante da juntada de informações da pessoa física, processe-se em 

segredo de justiça.

Após, intime-se a exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33072 Nr: 637-89.2010.811.0010

 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: UANAIR DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA, 

CAROLINA VEÍCULOS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265/MT, MÁRCIO NOVAES CAVALCANTI - OAB:90.604 OAB/SP, 

Patrícia Carliene Barros Giacomolli - OAB:13.739/MT, RAFAEL 

RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169/MT, Roberto César da Silva - 

OAB:11.994/MT, RODRIGO LOPES LIMA - OAB:13814/MT

 Vistos e etc.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido da COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – SICREDI VALE DO 

CERRADO, onde requer, à fl. 337, o apensamento destes autos aos de n.º 

2048-65.2013.811.0010 (Código 53509), tendo em vista o deferimento de 

penhora no rosto destes autos.

Em observância ao trâmite desta ação, nota-se que fora entabulado 

acordo entre as partes e posterior recebimento do crédito sem a 

destinação da quantia objeto de constrição.

Desta forma, a fim de que seja facilitada a análise das demandas, DEFIRO 

o pedido de apensamento, conforme formulado à fl. 337.

Em seguida, intime-se a terceira peticionante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35014 Nr: 2559-68.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIL PARRON DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem nos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53662 Nr: 2186-32.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício 

pleiteado.CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 

500,00 (§4º, artigo 20, Código de Processo Civil), ressalvando o disposto 

no art. 98, § 3º do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, e com as cautelas de estilo.Transitada em julgado, ao 

arquivo.Às providências.Jaciara/MT, 18 de Abril de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50214 Nr: 2024-71.2012.811.0010

 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 RODRIGUES DE ARAÚJO

 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:

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109235 Nr: 812-05.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80231 Nr: 2286-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SALVIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66648 Nr: 1695-54.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO MIRANDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49523 Nr: 1275-54.2012.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 493 de 810



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino a intimação da patrona da parte autora para que regularize o 

polo ativo da demanda, vez que não consta nos autos a procuração de 

Valdinéia Silva dos Santos e Evelin Taisa Barbosa dos Santos, 

sucessoras do falecido, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de abril de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23994 Nr: 153-45.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA, RSMS, OLIVIA DE ALMEIDA 

SOPRANE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512, OLIVIA DE 

ALMEIDA SOPRANE MARTINS - OAB:105.787/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte autora de fls.575.

Determino a SUSPENSÃO da execução, pelo prazo de 1 (um) ano, durante 

o qual se suspenderá a prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do NCPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC)

 Tomando como ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a 

regra de que: suspendesse a execução quando o executado não possuir 

bens penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de 

quantia e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento 

não pode ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, 

adjudicados, ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de 

frutos e rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao 

prosseguimento da execução. Como toda e qualquer execução funda-se 

na responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado”.(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179).(destaquei)

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do Art. 921, do NCPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

NCPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do(a) exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112913 Nr: 2556-35.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPIRIDIÃO ARCANJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do Art. 109 da Constituição Federal.

 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 artigo 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 NCPC.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão de concessão de tutela provisória 

de urgência, já que pairam dúvidas acerca da qualidade de segurada 

especial do autor (fl. 50), não havendo por isto o cumprimento dos 

requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano (Art. 300 do 

NCPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do Art. 212, 

§2º, do NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Jaciara/MT, 17 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45934 Nr: 875-74.2011.811.0010

 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: HELDER MACHADO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416-MT, 

JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição 

inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a restabelecer o auxílio-doença 

ao autor, cuja data de início deve retroagir à data da cessação 

(06/03/2011), com a observância de que houve a concessão da tutela 

antecipada para que o requerido restabelecesse o benefício, 

retroativamente a partir da data da cessação (06/03/2011 – fls. 

41).Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. 

Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de 

mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 

905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios do advogado da parte ex adversa em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 
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não incidem sobre prestações vincendas).Embora tenha sido proferida 

contra a Fazenda Pública, melhor analisando o caderno processual e o 

teor deste “decisum”, esta sentença não se submete ao reexame 

necessário, nos termos do inciso I, do §3º, do art. 496, do 

NCPC.Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

arquivem-se os autos com a devida baixa.Jaciara - MT, 17 de abril de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49170 Nr: 890-09.2012.811.0010

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VALMIR LUIZ GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 Certifico e dou fé, ante a determinação retro, que compulsando os autos 

verifica-se que há o peticionamento da peça de Embargos de Declaração, 

protocolado em 16/10/2017 sob o n.º A74431, devidamente juntada às fls. 

107/114, pois, foram direcionados ao presente Processo..

Certifico ainda, que tal peça foi juntada aos autos, pois, foram 

endereçadas a tal Processo, cabendo a esta Serventia, apenas juntar os 

documentos que são direcionados aos processos mencionados.

Ademais, não cabe a esta Secretaria fazer juízo de valor acerca do 

correto endereçamento dos peticionamentos, valendo ressaltar que as 

peças são confeccionadas e direcionadas pelos próprios Procuradores, 

ou seja, se tem algum erro, tal erro foi praticado pelo próprio Procurador.

Por fim, cumprindo parte final do Despacho proferido os autos de cód. 

48296, procedo o desentranhamento dos mencionados Embargos de 

Declaração de fls. 107/114 para juntada nos autos de cód. 48296, para as 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49170 Nr: 890-09.2012.811.0010

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VALMIR LUIZ GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a petição do autor às fls. 117/118, informando que o 

recurso de embargos de declaração foi equivocadamente encartado 

nestes autos, sendo o correto a juntada ao processo n.º 

3590-89.2011.811.0010 (Código 48296), determino que a Secretaria 

certifique o ocorrido, e caso de fato referidos embargos estejam juntados 

equivocadamente, sejam desentranhados e encartados ao caderno 

processual correto.

Após, retornem os autos ao arquivo, conforme decisão de fl. 115.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 18 de abril de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82827 Nr: 3611-89.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISA ALVES DE ARAÚJO, VERÃO MODAS COMÉRCIO 

DE ROUPAS FEITAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ROSA VINHAL, Alexsander da 

Silva Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Cleriston Willian da 

Silva Pereira - OAB:13.931 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5439 Nr: 1035-22.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GRAMADÃO DE MEREDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERVALDO ROSANO CARDOSO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS MENDONÇA - 

OAB:2.087, JULIO CÉSAR ROSA - OAB:167092, OCLAIR ZANELI - 

OAB:122991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar nos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64353 Nr: 951-59.2015.811.0010

 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: RAIMUNDO VIEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:238382, José Theophilo Fleury - OAB:133.298 - SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000683-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIVALDO FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo 

requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. 

Compulsando os autos, verifiquei que o Sistema PJe apontou ausência de 

recolhimento das guias de pagamento de custas judiciais e taxa judiciária 

por parte do autor. Assim, intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, na forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o comprovante de 

recolhimento das guias de pagamento de custas judiciais e taxa judiciária 

devidamente vinculadas aos autos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Escoado o prazo, certifique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 19 de 

abril de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 92451 Nr: 2586-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM GABRIEL BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO STRALIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 SENTENÇA.

Vistos e examinados.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO intentada por ANGELIM GABRIEL 

BARBIERI contra SÉRGIO STRALIOTTO, todos devidamente qualificados.

O procedimento teve regular trâmite, com os demais atos correlatos.

Entretanto, adveio petição conjunta de todos os envolvidos, através das 

partes e procuradores constituídos, requerendo a homologação de 

transação, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC(Ref: 12).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o magistrado não deve ser 

compelido a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer 

das partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Isto posto, e por tudo que dos autos constam e sem maiores delongas, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

O ACORDO APRESENTADO PELAS PARTES, com fulcro no Art. 487, 

inciso III, “b”, do NCPC.

 Eventuais custas remanescentes e honorários conforme acordado pelas 

partes.

Após as providências inerentes à homologação, arquivem-se os autos, 

observadas as anotações e comunicações pertinentes.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101662 Nr: 6902-63.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 12 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que faço proceder a intimação do advogado da 

parte requerente para impugnar a contestação. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26618 Nr: 41-42.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LTDA JACIARA EMP. IMOB. LTDA, 

DEMÓSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA, SONIA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 41-42.2009.811.0010

Código 26618

Exequente: Município de Jaciara/MT

Executados: Demóstenes Barbosa de Oliveira e outros

VISTOS ETC,

Defiro os pedidos formulados pelo exequente à fl. 143.

Expeça-se mandado de penhora, registro e avaliação do bem informado à 

fl. 144.

Antes, porém, deverá o município exequente apresentar o valor atualizado 

da dívida, observado o abatimento do valor quitado, conforme alvará de 

levantamento expedido à fl. 140.

Após, lavre-se o respectivo termo de penhora do bem, devendo ser 

intimado o(s) executado(s) da penhora, bem como de sua esposa e 

terceiros que fizerem necessários. Promova o Sr. Oficial de Justiça, no 

mesmo ato, a avaliação do bem na forma do art. 870 e seguintes do 

Código de Processo Civil, mediante juntada aos autos do respectivo laudo 

de avaliação.

Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 10 (dez) 

dias acerca da avaliação.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20971 Nr: 2592-97.2006.811.0010

 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: NILTON MILITÃO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, IRB 

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DEBORA SCHALCH - OAB:69055, FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, LUIS EMIDIO DANTAS JÚNIOR - 

OAB:7400, Maria Claudia de Castro Borges - OAB:5930-MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, SILVANO COLETA DE ALMEIDA - 

OAB:13554/MT

 Processo nº. 2592-97.2006.811.0010

Código nº. 20971

Requerente: Nilton Militão da Rocha

Requerido: Cia de Seguros Aliança do Brasil e IRB Instituto de Resseguros 

do Brasil S/A

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de desarquivamento formulado às fls. 411/412.

Habilite-se a causídica do 2º requerido, conforme fl. 435.

Após, intime-se o requerido IRB Instituto de Resseguros do Brasil S/A, por 

meio de seu (s) advogado (s), para vistas dos autos no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33170 Nr: 735-74.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIAS DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE de fls. 

176/178 e, por consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

excipiente às fls. 179/192 no valor R$ 51.706,78 (cinquenta e um mil 

setecentos e seis reais e setenta e oito centavos).Sem custas e 

honorários.Prossiga a execução.Escoado o prazo recursal, 

certifique-se.Após, expeçam-se as guias requisitando os pagamentos dos 

créditos devidos por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) a título 

dos honorários advocatícios e do crédito geral, encaminhando-os ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1a Região com cópia de todo o 

necessário.Empós, remetam-se os autos ao arquivo, sem baixa na 

distribuição, até a informação de disponibilização dos créditos pelo 

executado.Disponibilizado os créditos pela executada, intime-se a 

exequente por meio de seu (s) advogado (s) para, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, indicar conta e banco para o depósito judicial, bem como, em igual 

p razo ,  man i fes ta r  e  requere r  o  que  en tende r  de 

direito.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 17 de abril de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4172 Nr: 1182-82.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, 

ARISTEU BERTOLIN, EMPRENDIMENTOS AGRÍCOLA E PECUÁRIA SANTA 

ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046, RODRIGO LEMOS CURADO - OAB:27.638/GO

 Processo nº. 1182-82.1998.811.0010

Código nº. 4172

Requerente: Banco do Brasil S/A

Requerido: Adir Enar de Vlieger e outros.

VISTOS ETC,

Defiro pedido de fl. 284.

DETERMINO A SUSPENSÃO do processo até a data postulada.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, 

até o termino do prazo.

Escoado o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de Abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35172 Nr: 2709-49.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data faço remessa dos autos a Central de 

Mandados para intimação da Equipe Multidisciplinar deste Juizo. É o que 

me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78746 Nr: 1723-85.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GILDETE DULTRA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - OAB:MT 2287-B

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO manejado pela 

Defensoria Pública de Jaciara-MT em desfavor da União para 

RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto do feito 

principal sob n° 12.4.02.004721-91 (CDA) e, por consequência, a extinção 

da Execução Fiscal n° 502-24.2003.811.0010, Código 11594.Sem custas e 

honorários.Translade-se cópia da presente decisão aos autos da Ação de 

Execução nº 502-24.2003.811.0010, Cód. 11594.Transitada em julgado e 

não havendo outros requerimentos pelas partes, certifique-se, 

desapense-se e arquive-se com baixas na distribuição.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 12 de março de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 98143 Nr: 5252-78.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLICARDO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Vistos.

Trata-se de novo pedido de reconsideração entabulado por Dr. ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR, na data de 04/04/2018, que busca 

justificar sua ausência na audiência datada de 22/03/2018, bem como, 

pleiteia segundo pedido de reconsideração das penalidades aplicadas em 

razão de sua ausência, que ensejou o adiamento do ato.

É o relatório.

 Decido.

Preliminarmente, nota-se que o nobre causídico justificou a impossibilidade 

de comparecimento na audiência dias depois da realização da audiência 

que o penalizou em razão de sua ausência, uma vez que esta se deu em 

22/03/2018, ao passo que sua justificativa foi juntado eletronicamente em 

04/04/2018.

Nota-se que este Magistrado foi diligente antes de realizar a audiência e 

fixar a multa, uma vez que entrou em contato com a Gestora da Vara para 

verificar se o Advogado da parte ré provou o seu impedimento até a 

abertura da audiência, sendo confirmado pela servidora que o mesmo 

assim não o fez, conforme consta da ata de audiência.

Portanto, verifica-se que o causídico pleiteante não se desincumbiu do 

ônus que lhe caberia no momento processual adequado, a teor do art. 

265, §2º, do Código de Processo Penal e, por este motivo, fora penalizado 

em razão de seu ato omissivo, nos termos do dispositivo legal 

mencionado, em sua parte superior (cabeça).

Insta salientar, que é expressamente autorizada a nomeação de defensor 

substituto para ato, quando o patrono deixar de provar seu impedimento 

até a abertura da audiência, não havendo que se falar em nulidade, 

conforme dispõe artigo 265, §2°, do Código de Processo Penal.

 Em que pese à tentativa de justificativa apresentada pelo pleiteante é 

tardia em demasia, já que data de doze dias da realização da audiência e 

do ato que ensejou à aplicação da penalidade que agora se pleiteia a 

reconsideração.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração, uma vez que se 

encontra preclusa a discussão da matéria, tendo em vista que a 

justificativa foi juntada exacerbadamente a destempo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS LIMA (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: 20/06/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 
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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: 1000242-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR PEREIRA 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: 20/06/2018 Hora: 09:40 , 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: 1000243-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 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: 20/06/2018 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: 1000279-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JEFFERSON ALVES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 20/06/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000367-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMAR SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA MOVEIS COMERCIAL LTDA - ME (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: 20/06/2018 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHEMYS MOISES DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (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: 20/06/2018 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: 1000280-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JEFFERSON ALVES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 20/06/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000863-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUIMIBARRA INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP 
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(EXECUTADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000863-33.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: AGUINALDO ALVES DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME 

Parte Ré: EXECUTADO: QUIMIBARRA INDUSTRIA DE PRODUTOS 

QUIMICOS LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 1- 

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. 2- 

Tomem-se as demais providências de estilo. 3- Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000745-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO OLIVEIRA DA PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000745-57.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ROGERIO OLIVEIRA DA PAIXAO Parte Ré: EXECUTADO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010367-80.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO PELAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR MEIRELES AIRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULINE METZ OAB - RS67602 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010367-80.2013.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.300,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: AUGUSTO PELAIS Parte Ré: EXECUTADO: VICTOR 

MEIRELES AIRES Vistos etc. No prazo impreterível de 10 (dez) dias, 

manifeste-se a parte exequente sobre o que de direito. Decorrido o prazo, 

com ou sem resposta, conclusos para deliberações/extinção. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001033-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSTAQUIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001033-05.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 776,31; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: EUSTAQUIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA Vistos. 

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Seja 

corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-07.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000091-07.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 32.081,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VALDELICE MARIA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. O 

pagamento indevido gera a obrigação de restituir, independentemente de 

boa-fé daquele que o recebeu. Ainda, se o executado, por erro de cálculo, 

apresentou como incontroverso ao cumprimento de sentença um valor 

maio do que aquele indicado como devido, ainda que realizado o depósito 

inicial e levantado pela parte exequente, o pedido de devolução da parcela 

excedente não é atingido pela preclusão ou pela coisa julgada, e não exige 

ação autônoma. Aliás, segundo a nova orientação processual civil, o 

comportamento de todos os sujeitos processuais devem estar pautados 

na boa-fé, trazendo deveres inerentes. De outro lado, o enriquecimento 

ilícito ou sem causa é defeso e, no caso, o valor que a parte exequente 

recebeu não corresponde aos parâmetros do título executivo e configura, 

de fato, enriquecimento ilícito, pois, ao levantar valor excedente, recebeu o 

que não lhe era devido, tudo nos termos do art. 884 do Código Civil. Isto 

posto, DEFIRO o pleito da parte executada. Intime-se a parte exequente a 

devolver no prazo de 15 (quinze) dias a respectiva monta levantada a 

maior, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma simples. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000396-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 
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1000396-20.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 7.404,38; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CHRISTIAN 

MASSAYOSHI BENITES KOYAMA Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. 1 – INTIME-SE o ente público executado, 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, 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, § 2º, 

do CPC. 2 – Na forma do artigo 535, § 3º, 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. 3 – 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, § 3º, do CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do CPC. 4 – Não havendo 

impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao credor, na 

forma do artigo 85, § 7º, do CPC. 5 – Seja corrigida autuação e distribuição 

para cumprimento de julgado. 6 - Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FERREIRA DESIDERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000537-39.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.173,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS VINICIUS 

FERREIRA DESIDERIO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em detida 

análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de documento 

essencial à propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, 

razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, afim de se 

precaver quanto a ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a 

comprovação de residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BEZERRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000538-24.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.252,28; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANDREIA BEZERRA DA 

ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a petição inicial carece de documento essencial à 

propositura da ação, qual seja, comprovante de endereço, razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC. Caso a parte reclamante alegar não 

possuir comprovante de residência em seu nome, determino desde já que 

o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos 

para que seja certificado quanto a veracidade do endereço indicado, no 

tocante a residência do reclamante, afim de se precaver quanto a 

ocorrência de fraude processual. Consigne-se que a comprovação de 

residência em nome da parte é essencial para fixação da competência 

territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em relação à 

prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela parte. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000706-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB: MT0009056A-A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2018 Hora: 07:50 , 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. Maria Célia de Brito Capato Gestora 

Judiciária- Substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000976-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (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 . 

1000976-84.2017.8.11.0010 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, 19 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA MINERAL DO VALE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAINE NAHANE MIRANDA OAB - MT18122/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KPERSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (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 . 

1000215-53.2017.8.11.0010 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, 19 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 . 

1000671-03.2017.8.11.0010 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, 19 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-20.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 . 

1001129-20.2017.8.11.0010 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, 19 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FORTUNATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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)

 

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 . 

1001075-54.2017.8.11.0010 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, 19 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-52.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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 . 

1000616-52.2017.8.11.0010 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, 19 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ABADIA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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)

 

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 . 

1000934-35.2017.8.11.0010 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, 19 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 . 

1001067-77.2017.8.11.0010 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, 19 de abril de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SILVA ROCHA (REQUERENTE)

NATHALIA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

CRISTINA ASSUNCAO DA ROCHA (REQUERENTE)

IVAN NILSON DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES OAB - MT19046/O (ADVOGADO)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000903-15.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 6.855,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JANETE SILVA ROCHA, CRISTINA ASSUNCAO DA ROCHA, 

NATHALIA SILVA ROCHA, IVAN NILSON DA SILVA ROCHA Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos. Trata-se de pedido de 
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expedição de alvará judicial requerido nos termos da Lei 6.850/80. Ao 

apreciar a questão, a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara desta Comarca de 

Jaciara prolatou a seguinte decisão: Vistos e examinados. Trata-se de 

Pedido de Alvará proposto por CRISTINA ASSUNÇÃO DA ROCHA e outros 

em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA, devidamente qualificados nos 

autos. Conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, tal 

competência, segundo prevê o § 4º, do art. 2°, da mesma Lei, é absoluta 

onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, 

tratando-se de competência absoluta, como acima já mencionado, passível 

de ser declarada de ofício pelo Juiz. Portanto, considerando o valor da 

presente causa e que a demanda foi proposta em desfavor da Fazenda 

Pública, tem-se que a competência para o seu processamento é do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante do exposto, reconheço de 

ofício a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para o processo e 

julgamento da ação e, em consequência, DETERMINO a remessa destes 

autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, com as 

baixas e anotações devidas. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara-MT/12 de setembro de 2017. Os autos vieram então distribuídos 

para este Juizado Especial. Foi o relato. É a presente para SUSCITAR 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA entre o Juizado Especial e 1ª 

Vara, ambos da Comarca de Jaciara, pois entende-se que, sinteticamente, 

a questão discutida nestes autos deve ser decidida pela Justiça comum, 

ou melhor, o Juízo suscitado. Com a devida vênia, não se admite em sede 

de Juizados Especiais o processamento de ação com natureza 

sucessória, fundada na Lei 6.858/80, até por impossibilidade de se 

verificar a existência de outros herdeiros ou bens passíveis de inventário. 

É que dispõe o art. 51, inciso II da Lei 9.099/95, que se extingue o 

processo, entre outras hipóteses, quando inadmissível o procedimento 

instituído pela lei. Neste passo, evidente ser incabível o processamento da 

presente demanda no âmbito do Juizado Especial, na medida em que “ação 

de alvará judicial” tem características próprias de procedimento especial, 

que não guarda compatibilidade com o procedimento instituído pela Lei n. 

9.099/95. Assim ditam os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO 

FALECIDO - DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DE SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO 

CÍVEL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS 

DECISÓRIOS. - A matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará 

judicial, fundado na Lei 6.858/80, se refere ao Direito das Sucessões 

(Livro V, do Código Civil) e, pois, se encontra circunscrita à competência 

especializada da Vara de Sucessões e Ausência. - O Juízo Cível é 

absolutamente incompetente para conhecer e julgar o pedido de alvará 

judicial para resgate de valores deixados pelo de cujus, nos casos 

disciplinados pela Lei 6.858/80. - Declarada a incompetência absoluta, 

deve ser reconhecida a nulidade dos atos decisórios e determinada a 

remessa dos autos ao Juízo competente, nos termos do § 2º, do artigo 

113, do CPC/73. (TJ-MG - AI: 10024134296938001 MG, Relator: Ana Paula 

Caixeta, Data de Julgamento: 04/08/0015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2015) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL. ALVARÁ 

LIBERATÓRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NO 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. PEDIDO FUNDADO NA LEI 

6.858/80. MORTE DO TITULAR DA CONTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

161/STJ. COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. Em se tratando 

de pedido de expedição de alvará judicial requerido nos termos da Lei 

6.858/80, ou seja, em decorrência do falecimento do titular da conta, 

inexiste lide a ser solucionada. Cuida-se, na verdade, de medida de 

jurisdição voluntária com vistas à mera autorização judicial para o 

levantamento, pelos sucessores do de cujus, de valores incontestes 

depositados em conta de titularidade de pessoa falecida "independente de 

inventário ou arrolamento". 2. Desse modo, a Caixa Econômica Federal não 

é parte integrante da relação processual, mas mera destinatária do alvará 

judicial, razão por que deve ser afastada a competência da Justiça 

federal. 3. Incide, à espécie, o enunciado 161 da súmula do STJ, segundo 

o qual: "É da competência da Justiça estadual autorizar o levantamento 

dos valores relativos ao PIS/Pasep e FGTS, em decorrência do falecimento 

do titular da conta". 4. Conflito conhecido para declarar a competência do 

Juízo de Direito da 2ª Vara de Cotia. (CC 102.854/SP, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 

23/03/2009) Diante do exposto e com fulcro no art. 66, inc. II, c.c art. 951 e 

art. 953, inc. I, todos do Código de Processo Civil, SUSCITO CONFLITO 

NEGATIVO ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que decida 

sobre a competência para processar a questão entre este Juizado 

Especial e a 1ª Vara da Comarca de Jaciara. Comunique-se dessa decisão 

o Juízo suscitado. Intimem-se os postulantes. Remeta-se pelo meio mais 

célere. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000708-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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: 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: 20/06/2018 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000389-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA DOMINGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER CAMACHO CAVALCANTE JUNIOR OAB - MS18052 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO WILLIANS DOMINGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000389-28.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 21.923,43; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Alimentos]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA 

DOMINGUES Parte Ré: EXECUTADO: ALESSANDRO WILLIANS 

DOMINGUES Vistos, etc. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de execução de alimentos, em que a parte promovente requer o 

pagamento de valores que não foram adimplidos pelo executado. Ao final 

o exequente pugnou pela condenação do executado ao pagamento dos 

alimentos devidos. Incompetência em razão da matéria. Considerando que 

a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade, sendo excluídas as ações sujeitas aos 

procedimentos especiais, conforme disposto no Enunciado 8 do FONAJE. 

Neste sentido é o que dispõe o § 2º, do artigo 3º da Lei n. 9.099/95, in 

verbis: “Art.3º (...) § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado 

Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse 

da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a 

resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 

patrimonial”. No caso concreto, nota-se que a pretensão da parte 

promovente esta sujeita ao rito da ação de alimentos, e, por ser este um 

procedimento especial enumerado pelo CPC, trata-se de matéria que não 

abrange a competência dos Juizados Especiais, portanto, incompetente 

para processar e julgar a presente demanda. Desta feita, destaca-se que 

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 
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de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles 

a competência do Juízo. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a 

competência dos juizados especiais para processar e julgar, tão-somente, 

causas cíveis de menor complexidade. Destaco ainda que de acordo com 

o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o procedimento 

instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” 

Portanto, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão por 

que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito. Assim é que 

importa dar aplicação à norma constante do art. 51, inciso IV da Lei nº 

9.099/95, de modo que OPINO pelo RECONHECIMENTO de oficio da 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO para julgar a presente, por conseguinte e 

com amparo no artigo 485, IV do NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Ellen 

A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000361-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000361-94.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CRISTIANE BARBOSA FRANCISCO Parte Ré: REQUERIDO: DIGITI BRASIL 

COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos. 1. Conforme determina a CNGC, 

retifique-se a autuação do processo que passou à fase de cumprimento 

de julgado. 2. Retire-se imediatamente a tramitação prioritária do feito, vez 

que nada justifica no presente caso a urgência na tramitação processual 

em detrimento de outros jurisdicionados, advogados e processos cujos 

pedidos foram postulados há mais tempo. Consigne-se que beira à 

litigância de má-fé assinalar no sistema virtual PJE urgência não justificável 

à causa, conferindo a esta prioridade automática no sistema - em 

DETRIMENTO DE MUITAS OUTRAS, vale repetir -, seja demarcando a 

opção de “tramitação prioritária destinada ao idoso” quando não houver 

pessoa com sessenta anos de idade completos ou doença grave sendo 

parte no processo, seja demarcando a opção de “pedido de antecipação 

de tutela ou liminar não apreciado”, quando tal pedido restar decidido ou 

simplesmente não existir nos autos. 3. Atente-se o causídico para a 

recomendação retro. 4. Após, tornem conclusos para análise dos pedidos 

na devida ordem cronológica de apreciação. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000543-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVÉRIO VICTOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 20/06/2018 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000706-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000706-26.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[PERDAS E DANOS, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCELO 

GOMES CAETANO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos I. Dispõe o artigo 300 do Código 

de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que se encontram presentes os 

requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, em 

parte, senão vejamos: A probabilidade do direito está revelada através 

das fotografias que dão nota a precária instalação do poste de energia 

elétrica da empresa reclamada, fixado perigosamente com estai (haste 

metálica ou cabo de aço) no interior da propriedade do reclamante. 

Nota-se, vale dizer, que a medida pleiteada não trata de mero 

melhoramento estético do imóvel urbano, mas de garantia ao exercício de 

propriedade, até porque, neste momento, compreende tão somente a 

retirada do estai que, por sua localização, obstrui consideravelmente o 

uso do imóvel. O perigo da demora também é evidente, pois, no caso, além 

do estai estar obstruindo o gozo do imóvel urbano e a conclusão das 

custosas obras de construção em curso, aparenta razoável 

periculosidade, já que veículos automotores possivelmente transitarão ou 

serão estacionados próximos aquele cabo, gerando risco de acidentes. 

Destaca-se, ademais, que a parte comprovou tentativas de resolver a 

questão administrativamente por prazo razoável. Isto posto, DEFIRO em 

parte a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento 

no artigo 300 do CPC e, em consequência, determino que a reclamada 

providencie a remoção daquele estai fixado no interior do imóvel, ou 

comprove a impossibilidade técnica da medida, tudo no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de desobediência. II - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. III – Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o caso, oferecer 

defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da 

presente decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, 

consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na 
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extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. V - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000041-10.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 2.874,59; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: RICARDO CORREA DE MELLO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Tendo 

em vista os princípios que regem o juizado especial, especificamente o da 

economia processual e celeridade, é obrigação da parte indicar o correto 

endereço do outro litigante, não cabendo esta providência ao Juízo, nem 

se aplicando subsidiariamente o Código de Processo Civil sobre o ponto. 

Tal conclusão é corroborada pelo artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95, 

denotando a celeridade que deve reger os procedimentos do Juizado 

Especial Cível, sem prejuízo da parte que não conhece o endereço do 

outro litigante optar pela justiça comum, nos termos do artigo 3º, §3º, da 

Lei 9.099/95. Assim, em razão da necessidade de citação por edital ou 

suspensão por tempo indeterminado do processo até a descoberta do 

competente endereço para citação, somado ao fato que não há previsão 

legal para o declínio de competência e remessa dos autos do Juizado 

Especial Cível à Justiça Comum por tal motivo, configura-se situação que 

torna inadmissível o procedimento do juizado especial e, via de 

consequência, a extinção do processo é medica cabível que se impõe. 

Pelo exposto, ante a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, 

da Lei n.º 9.099/95 Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

P.R.I. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001169-02.2017.8.11.0010; 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: ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 1. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre 

o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA MINERAL DO VALE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAINE NAHANE MIRANDA OAB - MT18122/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KPERSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000215-53.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO 

/ RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AGUA MINERAL DO 

VALE LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: KPERSOFT TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO LTDA - ME Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIMAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000296-65.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GRASIMAR FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000287-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000287-06.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA Parte Ré: 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos. 1. 

Desnecessária citação, uma vez que a parte reclamada compareceu 

espontaneamente nos autos, conforme art. 18, §3º da Lei 9.099/99. 

Intimem-se as partes a comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, advertindo-as das consequências do não comparecimento 

injustificado. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 

5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000285-36.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MICHELLE CRISTINA FRERES LIMA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 1. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre 

o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000338-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ED CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000338-17.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ED 

CARLOS SOARES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DA SILVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000268-97.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 9.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DIOGO MIRANDA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Desnecessária citação, uma vez que a 

parte reclamada compareceu espontaneamente nos autos, conforme art. 

18, §3º da Lei 9.099/99. Intimem-se as partes a comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, advertindo-as das consequências do não 

comparecimento injustificado. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela 

de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000422-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK JOSE SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000422-18.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERIK 

JOSE SILVA GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMBERGUE HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000262-90.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LINDEMBERGUE HENRIQUE DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000244-69.2018.8.11.0010; 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: PAULO LUIZ DOS SANTOS PIRES Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO FRANCISCO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000542-61.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.910,86; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GENIVALDO FRANCISCO FELIX DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 1. 

Desnecessária citação, uma vez que a parte reclamada compareceu 

espontaneamente nos autos, conforme art. 18, §3º da Lei 9.099/99. 

Intimem-se as partes a comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, advertindo-as das consequências do não comparecimento 

injustificado. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 

5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000976-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000976-84.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PERDAS E DANOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO Parte Ré: 
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REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte 

RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000370-56.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GERSON RODRIGUES DA CRUZ Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO 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 após o decurso 

do prazo recursal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000671-03.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO 

RAEL SANTINI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-91.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000842-91.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO, ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: M. R. 

TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

JACIARA - MT Vistos. Considerando que o erro material pode ser corrigido 

a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, acolho o pedido 

da parte recorrida – id. 12689241. Isto posto, na parte dispositiva da 

sentença objurgada, deixa de constar o seguinte trecho por ser alheio a 

presente demanda: “a contar a partir da primeira apresentação do cheque 

(24/05/2011)”. Aliás, é certo que envolvendo responsabilidade civil 

contratual, os juros de mora fluem desde a citação e, por sua vez, a 

correção monetária incide desde a ocorrência do efetivo prejuízo, ou seja, 

da data em que o valor deveria ter sido pago. Certifique-se a correção. 

Intimem-se as partes reabrindo o prazo recursal. Decorrido o prazo sem 

manifestação, recebo o recurso no efeito devolutivo – id. 12428058, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95, devendo ser remetidos os autos 

à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-20.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001129-20.2017.8.11.0010; 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: ALDAIR SANTI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo ambos 

recursos no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE, Aldair Santi, de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Assim, havendo 

ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do 

respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação dos recursos interpostos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FORTUNATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001075-54.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 14.541,72; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DIVINO FORTUNATO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Recebo ambos recursos no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE - Divino Fortunato da Silva de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Assim, havendo 

ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do 

respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação dos recursos interpostos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-52.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000616-52.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GERALDO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo ambos 

recursos no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE - Geraldo Pereira da 

Silva de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação dos recursos interpostos. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ABADIA APARECIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000934-35.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.509,84; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANGELA ABADIA APARECIDO Parte Ré: 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001067-77.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.499,03; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ALDAIR SANTI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo 

ambos recursos no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE - Aldair Santi, de 

ser desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação dos recursos interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000653-79.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 374,56; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VALDIVINO BERNARDES DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão 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:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000343-73.2017.8.11.0010; 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: FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO 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 após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MASSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001052-11.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEILIANE 

MASSA DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KATYCILENE DAMASCENO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO)

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000684-02.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: KATYCILENE DAMASCENO DE MATOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 após o decurso do respectivo prazo legal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000708-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000708-93.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CAMILO JOSE DE SOUZA Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos I. Dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), mas não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos 

documentos anexados com a inicial observo que se encontram presentes 

os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, 

senão vejamos: A probabilidade do direito está revelada através da vasta 

documentação apresentada, dando nota às diversas linhas telefônicas 

abertas ilicitamente por terceiros em nome do reclamante no passado. O 

perigo da demora também é evidente, pois, no caso, as linhas telefônicas 

indicadas foram utilizadas para o cometimento de crimes e podem gerar 

débitos em nome do postulante. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que a parte reclamada providencie o 

cancelamento da linha telefônica de número (17) 99718-4275 

imediatamente, comprovando o cumprimento da medida em até 15 (quinze) 

dias, sob pena de desobediência. II - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. III - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá, sendo o caso, oferecer defesa escrita 

no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. V - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANDRADE COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001074-69.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 8.247,57; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUZIA 

ANDRADE COELHO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Considerando que a parte executada satisfez integralmente a 
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obrigação, a extinção da execução é medida que se impõe. Isto posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no que dispõe o inc. II do 

art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento 

dos valores vinculados aos autos, mediante a expedição do competente 

Alvará Judicial. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito JACIARA, 18 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DOS ANJOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000938-72.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.073,36; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VALDINEI DOS ANJOS OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando que a parte 

executada satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TAMARIS SCHNOOR (REQUERENTE)

PAULO HENRIQUE MORAIS PADIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000360-12.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LARISSA TAMARIS 

SCHNOOR, PAULO HENRIQUE MORAIS PADIN Parte Ré: REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Considerando que a parte executada 

satisfez integralmente a obrigação, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Seja corrigida autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. Publique-se. Intimem-se. Após, 

com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000127-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que nesta data, procedi a expedição do Termo de Curatela 

Provisória, conforme determinado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73763 Nr: 3065-44.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlie Santana Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da tentativa de penhora realizada pelo sistema 

renajud, impulsiono o presente feito à parte autora, para requerer o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92701 Nr: 2997-26.2017.811.0018

 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: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Após, colha-se manifestação do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65880 Nr: 2951-42.2014.811.0018
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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: Adilson Saveda Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da tentativa de bloqueio de 

valores de folhas 59/60, para, querendo, manifesta-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98923 Nr: 6138-53.2017.811.0018

 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: Sirley de Lourdes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Aparecida Pereira - 

OAB:12876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada da contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95479 Nr: 4327-58.2017.811.0018

 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

 PARTE AUTORA: MdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmar a parte autora para dar cumprimento ao terceiro parágrafo da 

decisão proferida - ref.10, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77335 Nr: 828-03.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Viol Informática-ME, Claudio Viol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76454 Nr: 462-61.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGGI- Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP Comércio de Madeiras Ltda., Eduardo 

Palhosa, Juliano Gabriel Paliosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB:196461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70689 Nr: 1627-80.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66848 Nr: 3572-39.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISMUJ - Sindicato dos Servidores do Municipio de 

Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12208A

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106181 Nr: 1224-09.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Orivaldo Nunes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97513 Nr: 5404-05.2017.811.0018

 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: Osni Della Giustina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadilson Gonçalves Aued, Nadir Aued, 

Eduardo Gomes Azoia, Marinalva Gonçalves Aued, Silvana Margareth da 

Silva Aued, Josefa Quirino dos Santos, Paschoal Rodolfo Delatorre, 

Osamu Yabuta, Hiroshi Yabuta, Norimoto Yabuta, João Marmol, JB Agro 

Mercantil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Vieira Nóia Junior - 

OAB:18529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Zavareze - OAB:10149, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 Intimar o patrono do autor para comprovar se houve o recolhimento das 

despesas de condução do oficial de justiça referente a carta precatória 

encaminhada a Comarca de Rancharia-SP., conforme ofício juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104754 Nr: 424-78.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Martins Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência do Oficial 

de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99689 Nr: 6512-69.2017.811.0018

 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: Elena Vanali Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia da Silva Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da data audiência designada 

para o dia 23/05/2018 , às 1518/04/2018 15horas 30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56930 Nr: 3155-57.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 107/108.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos.

Após, intime-se o exequente para manifestar quanto a satisfação integral 

do crédito.

Por fim, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59901 Nr: 2460-69.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

INDEFIRO o pleito de fls. 67, eis que conforme certidão de fls. 68, o 

Município teve ciência da sentença mediante carga dos autos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, pugnando o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21793 Nr: 4173-26.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. Pestana Transportes-ME, Milton Dias 

Pestana, Lairce Valério de Abreu Pestana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 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.: 97641 Nr: 5461-23.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Jefferson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414

 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.: 55511 Nr: 1722-18.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete de Souza Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.135/138, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42451 Nr: 2879-60.2011.811.0018

 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 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. Neves Comércio - ME, Rafael Pessini 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43482 Nr: 592-90.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Jung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.156/167, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 55668 Nr: 1886-80.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Benedito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.174/178, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56747 Nr: 2955-50.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia, 

José Geremias Garcia Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório o edital para o 

devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62719 Nr: 180-91.2014.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pego Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Gomes Fonseca, Sirlei de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Teixeira Borges - 

OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório o edital para o 

devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31135 Nr: 204-95.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGO, PQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRMdS, TdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:5928

 Intimar os patronos das partes da audiência designada para o dia 

30/05/2018, às 13hs00min, no Cejusc.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55918 Nr: 2143-08.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Creusa Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.92/98, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25600 Nr: 3583-15.2007.811.0018

 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: Acacio Gomes de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Sonia Maria Petenatti - OAB:114.448/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.152/155, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56967 Nr: 3194-54.2012.811.0018

 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): Juvenal Lisboa Leite, Otavio Lisboa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório o edital para o 

devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56677 Nr: 2880-11.2012.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados America Multicart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila de Oliveira Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39273 Nr: 3294-77.2010.811.0018

 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: Marieta Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.185/193, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65053 Nr: 2302-77.2014.811.0018

 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: David Gilioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora para conhecimento e manifestação 
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necessária quanto a juntada de fl.129/140, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105755 Nr: 1025-84.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Nunes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67456 Nr: 3998-51.2014.811.0018

 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: Lourival Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eliseu Gomes dos Santos repr. por 

Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

determinando a adjudicação compulsória pelas partes autoras do imóvel 

descrito na inicial, bem como a expedição de respectiva carta para seu 

devido registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, transferindo-se a 

propriedade do imóvel em questão para o nome da parte autora, pagas as 

despesas necessárias.Por consequência, extingo o feito com a resolução 

do mérito nos termos do art. 487, I do NCPC.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, suspendendo, 

entretanto, sua exigibilidade por lhe deferir os benefícios da justiça 

gratuita.Com o transito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62058 Nr: 4687-32.2013.811.0018

 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: Elífio da Fonseca Netto, Sonia Vedoveto Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Nechi Fragnan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Lazari - OAB:7880 

MS, Donato Menegheti - OAB:4159 MS

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório o edital para o 

devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 108803 Nr: 2480-84.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir Anderson Guiraldi, Andreia Dezotti 

Gomes Guiraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62569 Nr: 37-05.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVOAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - OAB:12422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 Intimar os patronos das partes para que se manifestem acerca dos 

valores bloqueados via Bacenjud, eis que não foram tratados no acordo, 

conforme determina a sentença fl.68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38874 Nr: 2898-03.2010.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia, 

José Geremias Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora, para querendo, oferecer contrarrazões 

ao Recurso de Apelação fl.104/107, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000151-19.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 12800099 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000126-06.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 12800432 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000125-21.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 12800643 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000005-75.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 12801063 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000006-60.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 12803085 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000007-45.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 12803265 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000060-26.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 12803408 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000124-36.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 12805997 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000115-74.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 12806367 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000152-04.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROMOVO A INTIMAÇÃO DAS PARTES DO TEOR DO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO DE ID 12806671 , NOS TERMOS DO ART, 535 E SEGUINTES 

DO NCPC.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 106651 Nr: 1497-85.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Sales Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Promovo a intimação dos advogados do réu para dar ciencia da audiência 

que ocorrera no dia 23/04/2018 às 14hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103914 Nr: 8715-04.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Nicola Fernandes, David de Oliveira 

Silva, Neudir Camilo Birnfeld

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia 

para:a)ABSOLVER os acusados DAVID DE OLIVEIRA SILVA, NEUDIR 

CAMILO BIRNFELD E BRUNO NICOLA FERNANDES, já qualificado nos 

autos, das penas do art. 35 da Lei 11.343/06.b)ABSOLVER os acusados 

DAVID DE OLIVEIRA SILVA e NEUDIR CAMILO BIRNFELD das penas do art. 

33 da Lei 11.343/06.c) DESCLASSIFICAR o delito descrito no art. 33, 

caput, da Lei 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 da mesma Lei, no 

que tange ao acusado BRUNO NICOLA FERNANDES.4.DETERMINAÇÕES 

FINAISExpeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver 

preso.Após o trânsito em julgado:a)Proceda-se as comunicações de 

praxe.b)Proceda-se o desmembramento do feito, com relação ao acusado 

BRUNO NICOLA FERNANDES e, por conseguinte, remeta-o ao Juizado 

Especial Criminal, uma vez que se trata de crime de menor potencial 

ofensivo.c)Proceda-se a restituição dos bens.d)Arquive-se.Publique-se, 

Regist re-se e in t imem-se.  Cumpra-se,  expedindo-se o 

necessário.Juara/MT, 17 de abril de 2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 35619 Nr: 3204-06.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio da Silva Oliveira, Gilson Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, 

Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 Vistos etc,

Recebo o recurso de fl. 469, interposto pela defesa do denunciado Gilson 

Pereira nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de 

Processo Penal).

 Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação de fl. 472, se 

tempestivo, recebo o recurso interposto pelo Ministério Público nos efeitos 

devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intimem-se as partes para apresentarem razões e contrarrazões dos 

recursos interpostos.

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Certifique-se acerca do desmembramento do feito em relação ao 

denunciado Sérgio da Silva Oliveira, conforme determinação constante 

nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101594 Nr: 7569-25.2017.811.0018

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luciano Aguiar da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Benedicto de Amorim 

Valim Franco - OAB:14147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de justificação proposta por Luciano Aguiar da Costa, 

visando coletar elementos probatórios novos para futura revisão criminal.

Este Juízo determinou ao autor a juntada de documentos que comprovem 

que a prova é nova, ou seja, que as testemunhas

não foram ouvidas ou arroladas e não possuíam conhecimento sobre o 

fato à época da ação penal, bem como de documento que comprove que 

Júlio César Gomes da Silva, suposta vítima de tortura, era criminoso 

foragido da justiça.

 A parte colacionou documentos e narrou que as testemunhas que 

pretende ouvir não prestaram depoimentos na ação original.

 Decido.

Não obstante a ausência de previsão legal quanto ao cabimento de 

justificação criminal, a doutrina e a jurisprudência passaram a entender 

cabível a utilização, por analogia, da previsão legal existente no CPC de 

1973.

 Malgrado não haja previsão de audiência de justificação no CPC atual, 

entendo que o autor da presente ação não pode ser prejudicado pelo fato 

de não poder produzir provas em segunda instância, o que vai de 

encontro ao princípio da ampla defesa.

Assim ensina Aury Lopes Junior: "E como se judicializa essa prova nova? 

Em, tese é possível fazê-lo no curso da revisão, ainda que os Tribunais 

não costumem ter "boa vontade" em produzir essa prova, de modo que o 

melhor caminho é produzir judicialmente essa prova em primeiro grau, 

através da cautelar de justificação [...], distribuída (sem prevenção) entre 

as varas criminais da comarca onde se pretende sua produção". Direito 

Processual Penal. Editora Saraiva. 10ª edição.

Desta forma, visando resguardar os interesses do autor em eventual 

revisão criminal, designo audiência de justificação para o dia 20 de agosto 

de 2018, às 14h00.

 Intimem-se as testemunhas arroladas para comparecimento.

Intimem-se os advogados.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83351 Nr: 3754-54.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Augusto Paulino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à habilitação do Dr. Rafael Evangelista da Silva, inscrito na 

OAB/MT 20.590-O, como único e exclusivo patrono do acusado, bem 

como promova a exclusão do Dr. Marcelo Rubens Setolin, que não mais 

defende os interesses do acusado.

Intime-se o novo patrono, via DJE, para comparecimento à audiência de 

instrução que ocorrerá em 22/05/2018, às 14h00.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 106651 Nr: 1497-85.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Sales Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Batista - 

OAB:24433/O, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do ofício de ref. 72, informando a participação da 

Ilustríssima Promotora de Justiça no II encontro Nacional do Ministério 

Público do Tribunal do Júri nos dias 10 e 11 de maio do presente ano em 

Brasília/DF, redesigno a audiência outrora designada para o dia 18 de maio 

de 2018, às 14h00.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 74609 Nr: 3490-71.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Amorim de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - OAB:20763/O

 Dessa forma, evidenciado está que o réu preenche os dois requisitos, 

bem como que no presente executivo de pena não há nada de 

desfavorável ao reeducando, sendo a progressão do regime imposto 

medida que se impõe.Portanto, concedo ao reeducando a progressão de 

regime, fixando o regime semiaberto para cumprimento do restante da 

pena imposta.Consigna-se que o recuperando deverá ser colocado 

IMEDIATAMENTE e independente da audiência admonitória no regime 

semiaberto, a teor do contido no art. 35 do CP, pelo que fixo as seguintes 

condições:1.Deverá o reeducando manter-se com o senso de 

autodisciplina e responsabilidade, se relacionado com urbanidade e 

respeito com servidores, presos e perante a sociedade;2.Durante o dia, 

exercerá atividade empregatícia ou profissionalizante, devidamente 

comprovada nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, recolhendo-se no 

albergue no período noturno, das 19h às 6h, e feriados;3.Comparecer 

mensalmente, na Escrivania do Juízo, para informar e justificar as suas 

atividades;4.Não frequentar bares, boates e locais congêneres;5.Não se 

ausentar da comarca e cidades contíguas sem autorização do Juízo;6.Não 

voltar a cometer infrações penais, retardar ou impedir o cumprimento da 

pena ou participar de movimentos de fuga ou subversão à ordem e 

disciplina.O descumprimento das condições impostas ensejará na 

regressão do regime, a teor do contido no art. 118 da Lei n. 7.210/84.No 

que tange ao cálculo de pena de ref. 181, tendo em vista a concordância 

das partes, homologo-o.Designo audiência admonitória para o dia 28 de 

maio de 2018, às 16h30.Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo 

não estiver preso. CONSIGNE-SE QUE NA DATA DE HOJE O 

RECUPERANDO NÃO DEVE SER COLOCADO EM LIBERDADE, APENAS 

DEVERÁ SER ACOMODADO NO REGIME SEMIABERTO, PODENDO SAIR 

AMANHÃ PELA MANHÃ.Notifique-se o Ministério Público e o Sr. Diretor da 

Cadeia da presente decisão.Intime-se o recuperandoCumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 82124 Nr: 3000-15.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Fernando Barbosa Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYCON FERNANDO BARBOSA 

GONÇALVES, Cpf: 06082588142, Rg: 2385381-6, Filiação: Pedro Antonio 

Gonçalves e de Ana Lucia Barbosa da Silva, data de nascimento: 

17/04/1997, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), vaqueiro, 

Telefone 999600-8607. 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: Denunciado como incurso no art.42, inciso III, da Lei de 

Contravenções Penais, em data de 26/07/2017.

Despacho: Vistos em correição.Recebo a denúncia ofertada em desfavor 

Maycon Fernando Barbosa Gonçalves por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.Considerando 

os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o procedimento será 

o comum e o rito, o sumário.Expeça-se ofício à SEJUDH para que tal órgão 

informe a este Juízo se o acusado Maycon Fernando Barbosa Gonçalves 

se encontra preso no estado de Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) 

dias.Sendo a resposta positiva, expeça-se carta precatória para a 

comarca em que o réu estiver preso. Na hipótese de resposta negativa, 

Cite-se o acusado, por edital, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no edital que, na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

ofertar documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo 

sua intimação, quando necessário.Proceda-se à expedição de certidão de 

antecedentes criminais obtida no sistema APOLO, sendo ônus do MP a 

juntada das demais certidões.No tocante ao pedido do Parquet, no que 

tange a relevância e importância das testemunhas a serem arroladas pelo 

réu, entendo não haver previsão legal para o deferimento do pleito, ao 

revés, deferir tal pedido seria afrontar os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, razão pela qual indefiro o requerimento ministerial. 

Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação, à Delegacia de Polícia local, bem como ao banco de dados 

do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).Notifique-se o 

Ministério Público.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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 18 de abril de 2018

Jefferson Lucas de Lima EvangelistaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 90017 Nr: 1668-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Bittencourt da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CARLOS BITTENCOURT DA 

SILVEIRA, Rg: 30376013, Filiação: Maria Ramalho da Silveira e 

Bartholomeu Bittencourt da Silveira, data de nascimento: 14/12/1964, 

brasileiro(a), natural de Naviraí-MS, solteiro(a), serviços gerais. 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: Denunciado como incurso no artigo 307 do Código 

Penal, em data de 27/06/2017.

Despacho: Vistos, etc.RECEBO a denúncia ofertada em desfavor de JOSE 

CARLOS BITTENCOURT por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.Considerando os critérios do 

§1º do art. 394 do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o 

rito, o sumário.Expeça-se ofício à SEJUDH para que tal órgão informe a 

este Juízo se o acusado se encontra preso no estado de Mato Grosso, no 

prazo de 5 (cinco) dias.Sendo a resposta positiva, expeça-se carta 

precatória para a comarca em que o réu estiver preso. Na hipótese de 

resposta negativa, Cite-se o acusado, por edital, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no 

edital que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, ofertar documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, 

qua l i f i cando-se  e  requerendo  sua  in t imação ,  quando 

necessário.Proceda-se à expedição de certidão de antecedentes criminais 

obtida no sistema APOLO, sendo ônus do MP a juntada das demais 

certidões.No tocante ao pedido de item 2 constante na cota ministerial, 

entendo não haver previsão legal para o deferimento do pleito, ao revés, 

deferir tal pedido seria afrontar os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, razão pela qual indefiro o requerimento ministerial. Comunique-se 

o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia local, bem como ao banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).Notifique-se o Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Juara-MT, 23 de fevereiro de 

2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz 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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 18 de abril de 2018

Jefferson Lucas de Lima EvangelistaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 67387 Nr: 3962-09.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Martins de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALBERTO MARTINS DE MOURA, Cpf: 

91296552187, Rg: 1.361.898-9, Filiação: Alexandre Martins de Moura e 

Elvira Fontanez de Moura, data de nascimento: 24/10/1978, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), armador, Telefone 9991-3490. 

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: Denunciado como incurso no artigo 339 do Código Penal 

em data de 17/10/2017.

Despacho: Vistos em correição.Recebo a denúncia ofertada em desfavor 

Alberto Martins de Moura por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.Considerando os critérios do 

§1º do art. 394 do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o 

rito, o sumário.Expeça-se ofício à SEJUDH para que tal órgão informe a 

este Juízo se o acusado Alberto Martins de Moura se encontra preso no 

estado de Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias.Sendo a resposta 

positiva, expeça-se carta precatória para a comarca em que o réu estiver 

preso. Na hipótese de resposta negativa, Cite-se o acusado, por edital, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo constar no edital que, na resposta, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, ofertar documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
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até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo sua intimação, 

quando necessário.Proceda-se à expedição de certidão de antecedentes 

criminais obtida no sistema APOLO, sendo ônus do MP a juntada das 

demais certidões.No tocante ao pedido de item 3 constante na cota 

ministerial,entendo não haver previsão legal para o deferimento do pleito, 

ao revés, deferir tal pedido seria afrontar os princípios do contraditório e 

da ampla defesa, razão pela qual indefiro o requerimento ministerial. 

Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação, à Delegacia de Polícia local, bem como ao banco de dados 

do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).Notifique-se o 

Ministério Público.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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 18 de abril de 2018

Jefferson Lucas de Lima EvangelistaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 69146 Nr: 867-34.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Morimã Sirayup

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIR MORIMÃ SIRAYUP, Cpf: 

03877955100, Rg: 2415216-1, Filiação: Henrique Tapirapé Siraiup e de 

Francisca Raimunda Morimã, data de nascimento: 08/04/1984, 

brasileiro(a), natural de Aldeia Tatui/juara-MT, convivente, lavrador/ 

serviços gerais. 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: Denunciado como incurso nos artigos 12, 14 e 15, todos 

da Lei n°10,826/03 em data de 26/07/2017.

Despacho: Vistos e etc.Recebo a denúncia ofertada em desfavor de Jair 

Morimã Sirayup por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.Considerando os critérios do 

§1º do art. 394 do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o 

rito, o ordinário.Cite-se o acusado para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, ofertar documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.O oficial deverá indagar ao 

acusado se possui advogado constituído ou condições para contratar um, 

consignando expressamente a resposta. Proceda-se à expedição de 

certidão de antecedentes criminais obtida no sistema APOLO, sendo ônus 

do MP a juntada das demais certidões.No tocante ao pedido de item 3 

constante na cota ministerial, entendo não haver previsão legal para o 

deferimento do pleito, ao revés, deferir tal pedido seria afrontar os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual indefiro o 

requerimento ministerial. Comunique-se o recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à Delegacia de Polícia local, bem 

como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais 

(S IN IC) .N o t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . E x p e ç a - s e  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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 18 de abril de 2018

Jefferson Lucas de Lima EvangelistaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 92705 Nr: 3001-63.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oldair Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OLDAIR FAUSTINO, Cpf: 04841193464, 

Rg: 5.038.089, Filiação: Rutineis Alves Brito Faustino e Olavo Faustino 

Sobrinho, data de nascimento: 28/11/1975, brasileiro(a), natural de 

Planaltina do Parana-PR, solteiro(a), serviços gerais/ trabalha em 

confinament, Telefone 9669-6036. 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: Denunciado como incurso no artifo 150, §1° do Código 

Penal em data de 25/07/2017.

Despacho: Vistos em correição.Recebo a denúncia ofertada em desfavor 

Oldair Faustino por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.Considerando os critérios do 

parágrafo único do art. 66 da Lei 9.099/95, consigno que o procedimento 

será o comum e o rito, o sumário.Expeça-se ofício à SEJUDH para que tal 

órgão informe a este Juízo se o acusado Sebastião Veloso de Lima se 

encontra preso no estado de Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) 

dias.Sendo a resposta positiva, expeça-se carta precatória para a 

comarca em que o réu estiver preso. Na hipótese de resposta negativa, 

Cite-se o acusado, por edital, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no edital que, na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

ofertar documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo 

sua intimação, quando necessário.Proceda-se à expedição de certidão de 

antecedentes criminais obtida no sistema APOLO, sendo ônus do MP a 

juntada das demais certidões.Comunique-se o recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à Delegacia de Polícia local, bem 

como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais 

(S IN IC) .N o t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . E x p e ç a - s e  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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 18 de abril de 2018

Jefferson Lucas de Lima EvangelistaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 60889 Nr: 3510-33.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO CARDOSO DA SILVA, Cpf: 

70109673182, Rg: 6000642, Filiação: Divina Cardoso da Silva, data de 

nascimento: 09/10/1994, brasileiro(a), natural de Anapolis-GO, solteiro(a), 

vendedor, Telefone 8141-2208. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado como incurso no artigo 306, § 1º, inciso II 

c/c artigo 309, ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e c/c 

art.70 (concurso formal) do CP, em data de 02 de setembro de 2013.

Despacho: Vistos em correição. Expeça-se ofício à SEJUDH para que tal 

órgão informe a este Juízo se o acusado se encontra preso no estado de 

Mato Grosso.Na hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem 

necessidade de nova conclusão, proceda à citação do acusado, por 

edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Cumpra-se expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 20 de fevereiro de 2018

Rosemar Meloto Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 64459 Nr: 1789-12.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Coutinho Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JURACY COUTINHO FRANCO, Cpf: 

28140660647, Rg: 1308625-1, Filiação: Josias Franco e Mercedes 

Coutinho Franco, data de nascimento: 21/03/1942, natural de Poços de 

Caldas-MG, convivente, aposentado, Telefone (66) 9982-8240. 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: Denunciado como incruso no artigo 306 § 1º, inciso I do 

Código de Trânsito Brasileiro, em data de 17 de jullho de 2014.

Despacho: Antes de determinar a citação do denunciado por edital, 

entendo necessário que seja oficiado a SEJUDH para que tal órgão 

informe a este Juízo se o acusado se encontra preso no estado de Mato 

Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias.Na hipótese de resposta negativa da 

SEJUDH, sem necessidade de nova conclusão, proceda à citação do réu, 

por edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Cumpra-se expedindo o 

necessário.Juara-MT, 15 de agosto de 2017.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz 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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 20 de fevereiro de 2018

Rosemar Meloto Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 60851 Nr: 3466-14.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX SANDRO DE OLIVEIRA LIMA, Cpf: 

01201165105, Rg: 1701042-0, Filiação: Olindina de Oliveira Lima e 

Leonidas Teixeira de Araújo Lima, data de nascimento: 10/08/1983, 

brasileiro(a), natural de Alto Paraguai-MT, convivente, mergulhador, 

Telefone (66) 9928-3408. 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: Denunciado como incurso nos art.150,§ 1º, do Código 

Penal, sob o crivo da Lein.11.340/2006, em data de 06 de outubro de 2014.

Despacho: Cód. 60851Vistos em correição.Expeça-se ofício à SEJUDH 

para que tal órgão informe a este Juízo se o acusado se encontra preso 

no estado de Mato Grosso.Na hipótese de resposta negativa da SEJUDH, 

sem necessidade de nova conclusão, proceda à citação do acusado, por 

edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 20 de fevereiro de 2018

Rosemar Meloto Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 65217 Nr: 2435-22.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gomes Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMAR GOMES JACINTO, Filiação: Diva 

Gomes Jacinto e Adegmar Jacinto, data de nascimento: 08/02/1979, 

brasileiro(a), natural de Nobres-MT, solteiro(a), empacotador de madeira. 

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: Denunciado como incurso nos arts.306 § 1º, incisos I, e 

309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em data de 03 de setembro 

de 2014.

Despacho: Vistos em correição. Expeça-se ofício à SEJUDH para que tal 

órgão informe a este Juízo se o acusado se encontra preso no estado de 

Mato Grosso.Na hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem 

necessidade de nova conclusão, proceda à citação do acusado, por 

edital, nos moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal, com o 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361).Cumpra-se expedindo o 

necessário.Às providências.Juara-MT, 25 de setembro de 2017.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz 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, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 20 de fevereiro de 2018

Rosemar Meloto Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 56946 Nr: 3173-78.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dantas de Matos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO DANTAS DE MATOS, Cpf: 

51727889568, Rg: 17255278, Filiação: Cosma Alves Dantas e Oscar 

Dantas de Matos, data de nascimento: 20/07/1964, brasileiro(a), natural de 

Jeremoabo-BA, solteiro(a), lavrador, Telefone 65-9604-4773. 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: Denunciado como incurso no art. 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro, com a redação anterior á alteração legislativa 

promovida pela Lei n. 12760/2012, em data de 14 de janeiro de 2013.

Despacho: Vistos em correição. Frustrada a tentativa de citação pessoal 

do acusado, consoante certidão constante dos autos, é o caso, em tese, 

de citação por edital, conforme dispõe o art. 361 do CPP.No entanto, nos 

termos da Súmula 351 do STJ, é nula a citação por edital de réu preso na 

mesma Unidade da Federação em que o Juiz exerce a sua jurisdição. 

Assim, antes de proceder a citação do réu por edital, determino que:a) 

Oficie-se a SEJUDH, requisitando informações se o acusado encontra-se 

preso em algum estabelecimento penal do Estado de Mato Grosso;b) Na 

hipótese de resposta negativa da SEJUDH, sem necessidade de nova 

conclusão, proceda à citação do acusado, por edital, nos moldes do artigo 

365 do Código de Processo Penal, com o prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361).Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 20 de fevereiro de 2018

Rosemar Meloto Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N° 41/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor FABIO PETENGILL MM Juiz de Direito e 

Diretor do Forono exercício de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o falecimento do pai da servidora Helena dos Santos 

Souza, auxiliar judiciária, matrícula nº 4980, lotada na 2ª Vara desta 

Comarca;

R E S O L V E:

Art. 1° - Conceder a servidora Helena dos Santos Souza, matrícula 4980, 

licença nojo, no período de 17/04/2018 à 24/04/2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína/MT,18 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000415-78.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN TORRES ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 1ª 

V A R A  C Í V E L 

____________________________________________________________

_______________________________________ Processo n º 

1000415-78.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: ACADEMIA JUINENSE DE 

ENSINO SUPERIOR LTDA - ME EXECUTADO: RENAN TORRES ARAUJO DE 

OLIVEIRA VISTOS. Cuida-se de ação de execução extrajudicial por 

quantia certa na qual postula o exequente, dentre outras providências, 

pelo parcelamento das custas processuais iniciais, alegando, em síntese, 

que a redução dos programas sociais direcionados às instituições de 

ensino superior, o atraso no repasse dos recursos do FIES, a queda de 

captação de acadêmicos das instituições de ensino e a alta inadimplência 

dos acadêmicos lhe resultaram severa precariedade financeira. Alegou, 

ainda, que propôs inúmeras ações objetivando a cobrança das 

mensalidades inadimplidas por seus alunos e que tal situação resultou em 

uma quantia significativa de custas processuais a serem pagas em uma 

única parcela, fato este que poderá comprometer ainda mais sua frágil 

condição financeira e obstar seu acesso à justiça. Como se sabe, a 

possibilidade de parcelamento das custas processuais, prevista no artigo 

98, §6º do NCPC e regulamentada nos parágrafos 6º, 7º e 8º do artigo 

468, da CNGC/MT, é uma das inúmeras inovações trazidas no bojo das 

reformas processuais iniciadas no ano de 2006 e consolidadas pela novel 

Lei nº 13.105/2015, que veiculou o novo Código de Ritos civis, 

possibilitando ao magistrado, atento às circunstâncias e peculiaridades do 

caso concreto, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que a parte tiver que adiantar no curso do procedimento, 

limitando-se a, no máximo, seis prestações, conforme determinou a norma 

correicional. Na hipótese dos autos, de uma breve análise dos fatos 

alegados e da documentação trazida aos autos, verifica-se que a autora 

formula, de modo bastante genérico, uma justificativa ao pedido de 

parcelamento de custas, consubstanciado na quantidade de ações 

ajuizadas, o que longe está de comprovar necessidade da medida 

perquirida, repita-se, porque fundamentou sua pretensão em argumentos 

genéricos e divorciados de qualquer demonstração de efetiva 

hipossuficiência financeira. A redução dos programas sociais, o atraso no 

repasse dos recursos do FIES, a inadimplência dos acadêmicos são 

situações inerentes à atividade desempenhada e que afetam a maioria das 

instituições de ensino nacionais, não sendo tais fatos, isoladamente, 

demonstrativos da impossibilidade financeira do exequente. Diga-se, 

ademais, ser razoável a pretensão de parcelamento se estivermos 

defronte de grande quantidade de ações e de custos elevados de 

distribuição, mas nada disso foi informado ou comprovado pelo exequente, 

que sequer indicou, nem por aproximação, a quantidade de ações 

propostas e o montante dos valores inadimplidos que estão sendo 

cobrados, o que serviria a identificar se, de fato, considerando o total de 

demandas distribuídas, encontrar-se-ia essa alegada vultosidade de 

custas a serem recolhidas. Portanto, intime-se o exequente para 

comprovar documentalmente sua hipossuficiência financeira ou ao menos 

apontar qual é o montante, ainda que projetado, de ações distribuidas e a 

serem ajuizadas em curto prazo e qual o valor, ao menos aproximado, 

desse total de ações de cobrança, que justificaria o parcelamento das 

custas judiciais. Prazo de 05 dias, pena de indeferimento do pedido. 

Transcorrido o prazo retro, independentemente de manifestação, tornem 

os autos conclusos para deliberações. Às providências. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001010-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001010-14.2017.8.11.0025 Partes do processo: 

Parte Autora: IRIS DELMA MONTEIRO DOS SANTOS Parte Ré: ADRIANO 

DOS SANTOS SALES V I S T O S, DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 
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Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida no endereço declinado na certidão de id. nº 

12191199, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se 

que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, 

sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Caso não 

tenha condições financeiras de constituir defensor nos autos, a parte 

requerida deverá comparecer previamente na Diretoria do Foro desta 

Comarca de Juína/MT, munida documentação comprobatória da sua 

hipossuficiência financeira, para análise da possibilidade de nomeação de 

Advogado (a) dativo em seu favor. Havendo desinteresse da parte 

requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC, art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC). Ciência ao Parquet. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000150-47.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

U. C. R. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MST SERVICOS ELETRICOS LTDA (RÉU)

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT0008830A (ADVOGADO)

ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS OAB - MT0009084S (ADVOGADO)

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

 

Certifico que as contestações apresentadas nas ids. nº 10074059 e 

12433253/12433444 foram apresentadas no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001010-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para comparecer à 

Audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 7/6/2018 às 

8h30min na sala de Audiências do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000462-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. L. (RÉU)

 

Intimar a Advogada Dra. Enadia Garcia para comparecer juntamente com a 

autora na Secretaria da Primeira Vara Cível para assinatura e retirada do 

Termo de Guarda, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81146 Nr: 785-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALTER DE ALMEIDA, CLAUDINEI 

MEDEIRA FERREIRA, VULGO "NEI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Doutro lado, não foram os réus perquiridos sobre a necessidade/utilidade 

da prova reclamada, mas, a meu sentir, tal omissão não traz qualquer 

reflexo aos auto, na medida em que, segundo a novel norma processual 

vigente desde 2015 (art. 455 do NCPC), é da parte e não mais do 

Judiciário, o dever de notificar, cientificar e diligenciar na localização das 

testemunhas que escolhe por indicar como prova oral a ser colhida em 

juízo.Não havendo comparecimento das testemunhas, nem qualquer 

indicação de que se buscou cientificá-las do ato processual, presume-se 

a renúncia ao direito de produzir a prova oral, ex vi do que preconiza o art. 

455, § 3º do NCPC.Tudo isso relatado, o caminho único é o encerramento 

da instrução e a abertura de prazo, sucessivo e contínuo, às partes, a 

começar do Parquet, para apresentação, se quiserem, das alegações 

finais a que alude o art. 364, § 1º do CPC/15 e, ao final, conclusos para 

julgamento.Publique-se. Às providências.Juína/MT, 18 de abril de 

2018.FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111021 Nr: 3077-37.2015.811.0025

 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: DAVI MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 08 DE MAIO DE 

2018, ÀS 09H30MIN, A SER REALIZADA NO CONSULTÓRIO DRA. 

SILVANA SPERANDIO, SITUADO NA AVENIDA DEPUTADO HITLER 

SANSÃO, Nº 275-N, MÓDULO 01, EM FRENTE AO ANTIGO PRÉDIO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43784 Nr: 3235-39.2008.811.0025

 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): JOSÉ CARLOS PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 VISTOS.Compulsando os autos, verifico que o executado foi revel na 

fase de conhecimento, razão porque revogo o despacho de fl. 97 e 

indefiro o pedido de arbitramento dos honorários, por ora.Intime-se o 

devedor, por edital, dos termos do despacho de fl. 81, com fulcro no art. 

513, IV, do CPC.Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se o alvará 

requerido, devendo o exequente, em 10 dias, se manifestar sobre o 

pedido do defensor dativo do executado da satisfação da obrigação pela 

mínima diferença que haveria a executar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89658 Nr: 3896-76.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MENEZES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

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: PROCURADOR(A) DO INSS - 

OAB:

 Por conseguinte, reconhecendo a incidência na hipótese da norma de 

competência absoluta definida no art. 109, I da CF/88, na medida em que o 

motivo do pedido de aposentação é doença não adquirida no trabalho ou 

em função dele, DECLINO DE COMPETÊNCIA, nos termos do que preconiza 

o art. 45 do NCPC c/c art. 64, § 2º do mesmo Codex, determinando a 

remessa dos autos, com baixa na distribuição, para a Seção Judiciária da 

Justiça Federal Comum de Juína/MT.Publique-se. Preclusa a decisão 

declinatória, proceda-se a baixa nos registros e remetam-se os autos ao 

juízo declinado, com as nossas homenagens.Às providências.Juína (MT), 

18 de abril de 2018. FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122925 Nr: 3211-30.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, MABEL DE 

FÁTIMA MELANEZI ALMICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 Trata-se de ação civil pública cominatória de obrigação de fazer, 

manejada pelo Parquet, na função de defensor da ordem jurídica e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, em face do Município de 

Castanheira/MT, cujo objetivo é compelir o ente estatal a implantar sistema 

de captação de águas e rede de esgoto sanitário na cidade, como 

mecanismo de materialização do dever constitucional da municipalidade em 

promover e manter o saneamento básico urbano.Proposta a ação e citado 

o ente estatal, apresentou defesa com documentos, tendo o Parquet se 

manifestado sobre a contestação, refutando as teses defensivas, mas 

acenando para a possibilidade de uma composição judicial dos interesses 

em litígio, mormente diante da alegação do réu de que já estaria em 

processo de nova contratação das obras de saneamento básico na 

região.Diante desse panorama, e forte na ideia trazida pelo NCPC da 

prevalência da solução dialogada e consensuada da lide, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 24/04/2018, às 14:30h, 

salientando desde logo que deverá o Município de Castanheira/MT, 

independentemente de eventual celebração de acordo, trazer informações 

e documentos atuais, explicitando qual a fase do processo licitatório das 

obras de engenharia para a instalação da rede de saneamento básico, 

bem como se apresentou resposta ao ente federal quanto aos prazos e 

condições estabelecidos no ofício de fl. 232.

Infrutífera a tentativa de conciliação, encerrada estará a fase probatória e 

deverão as partes apresentar razões finais orais, nos termos do art. 364 

do NCPC, ultimando-se os atos processuais para prolação da sentença de 

mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88256 Nr: 2331-77.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO CÁLCULO JUNTADO À 

FLS. 164/165.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000506-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO SANSAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE ELENA IORIS DA ROSA OAB - MT6850/O (ADVOGADO)

EVALDO GUSMAO DA ROSA OAB - MT2982/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 1ª 

V A R A  C Í V E L 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n ° : 

1000506-71.2018.8.11.0025 Requerente: Adalberto Sansão Requerido: 

Fazenda Pública do Estado de MT VISTOS, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de débito tributário, com pedido de tutela de 

urgência, por meio da qual pretende o autor ver declarada a extinção do 

crédito não-tributário formalizado pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente (SEMA), constituído no bojo do processo administrativo de 

apuração de infração ambiental nº. 617077/2008, originado do auto de 

infração nº. 115222/2008, no qual atribuía-se ao demandante ilicitude 

ambiental consistente na exploração de atividade agropecuária sem a 

necessária licença ambiental (LAU) para tanto. Verbera que mesmo não 

sendo proprietário da área de terras onde se deu a lavratura da infração 

(Fazenda Ferro Duro), foi intimado a se manifestar sobre o AI, em agosto 

de 2008 e quedou-se inerte, porém, somente em maio de 2015 é que o 

órgão ambiental tratou de decidir pela validade da autuação, aplicando-lhe 

penalidade pecuniária e ordem de recuperação da área degradada, sem 

atentar ao fato de que a área já possuía, ao tempo da condenação, 

registro no CAR e licença ambiental para funcionar. Aduz que mesmo 

diante dessas irregularidades, a multa foi julgada escorreita e procedeu-se 

com a notificação do débito e posterior inscrição da multa em dívida ativa, 

inclusive com protesto extrajudicial do título, sendo essa a razão do 

ajuizamento da ação em tela, que visa ver levantado o protesto do título 

executório, por sua manifesta invalidade, já que a ação do tempo teria 

fulminado qualquer direito de cobrança estatal quanto aos fatos objeto do 

auto de infração ambiental em análise. Pretendida a concessão de medida 

de urgência, o juízo que se realiza é de natureza prelibatória, sem 

aprofundamento da cognição, que se limita a analisar a presença da 

plausibilidade do direito invocado, e o perigo de lesão grave ou de difícil 

reparação advindos da não proteção desse aludido direito, em sede 

emergencial. Dito isso, se é indiscutível que o apontamento de dívida a 

protesto caracteriza situação de periclitância de dano, doutro lado, ao 

menos em sede perfunctória, o direito sustentado pelo autor está longe de 

se apresentar com colores de plausibilidade, porque, ao menos 

aparentemente, se distanciam em muito do entendimento sufragado em 

doutrina e jurisprudência sobre os prazos de prescrição das ações de 

cobrança de dívidas decorrentes de infrações ambientais. Afirma o autor, 

sem muito fundamentar, que o lapso para inscrição da dívida e sua 

cobrança seria quinquenal, sem se ater ao fato de que esse quinquênio se 

sujeita a marcos temporais bem definidos na jurisprudência das Cortes 

Judiciais, iniciando-se, tão somente, ao cabo do processo administrativo 

de apuração da infração ambiental pespegada e não da data do fato, 

como pretende seja reconhecido. Em verdade, a lavratura do auto de 

infração dispara a contagem do prazo decadencial para constituição da 

dívida, mas referido prazo se interrompe com a notificação do suposto 

infrator para se defender, e somente volta a correr, após 3 anos de 

paralisação do procedimento administrativo sancionatório. No caso em 

riste, a infração foi lavrada e autuada em agosto de 2008, quedando-se o 

suposto infrator inerte quanto ao exercício do direito de defesa. Do 

compulsar do autos, verifica-se que após a notificação dele, em outubro 

de 2008 levou-se um letárgico período de quase 2 anos e meio (até março 

de 2011) para lavratura de novo ato de impulso do procedimento (decisão 

de recebimento e validação do procedimento infracional e oportunização 

do exercício do contraditório pelo autuado), não decorrendo, daí, o lapso 

trienal que faz disparar a contagem do prazo de prescrição intercorrente 

previsto na Lei federal nº 9.873/99. Referida contagem somente se deu, a 

partir de abril de 2014, porque do último ato acima mencionado até maio de 

2014 o feito voltou a dormitar nas prateleiras da Administração, e, aí sim, 
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iniciou-se a contagem do lapso prescricional intercorrente, o qual, todavia, 

novamente se interrompeu em novembro de 2016, com a notificação do 

infrator da decisão que homologou o AI e concluiu pelo cabimento da 

aplicação da infração ambiental pecuniária a ele notificada. Vale dizer: não 

obstante o processo administrativo tenha se arrastado por lamentáveis 8 

anos, não houve, em seu decorrer, interrupção temporal sem diligências 

(salvo entre 2011 e 2014) que justifica-se a reabertura da contagem do 

prazo prescricional, interrompido com a notificação da infração. Nesse 

diapasão, se o procedimento administrativo encerrou-se em novembro de 

2016, com a inscrição da multa em dívida ativa, não se vislumbra, 

aprioristicamente, onde estaria a hipótese de prescrição brandida como 

fundamento do pedido liminar, porque, aparentemente, inexiste quinquênio 

temporal a ser reconhecido na hipótese como causa de extinção do 

crédito fiscal. Nesse sentido é a jurisprudência das Cortes: 

“ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. 1. 

No que diz com a prescrição/decadência relativamente às ações punitivas 

da Administração Federal, o Recurso Especial n.º 1112557/SP, julgado 

pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito do artigo 543-C do Código de 

Processo Civil, assentou que incide a Lei n.º 9.873/99, com as alterações 

promovidas pela Lei n.º 11.941/09 - de aplicação imediata em face de sua 

natureza eminentemente processual. 2. Da referida disposição legal, 

constata-se que a Administração, consoante o art. 1º, tem o prazo de 

cinco anos para a apuração da infração e constituição do crédito, contado 

da data da infração. Tal prazo, porém, é interrompido pela notificação do 

infrator, na forma do art. 2º. 3. Além deste prazo, o artigo 1º, § 1º, prevê a 

ocorrência da prescrição intercorrente incidente sobre o processo 

administrativo que esteja paralisado por mais de 3 (três) anos. 4. Por fim, o 

art. 2º-A da referida norma estipula o prazo prescricional de cinco anos 

para a cobrança da multa aplicada, contado da constituição definitiva do 

crédito, que se verifica com o término do processo administrativo de 

apuração da infração e constituição da dívida. Tal prazo prescricional da 

ação executiva, será interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação, além de outras hipóteses previstas no art. 2º-A.” (TRF4 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5041666-82.2016.4.04.0000/RS, 

RELATORA: Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER). Com essas 

considerações, indefiro a tutela de urgência requestada. Por se tratar de 

pessoa jurídica de direito público, que já manifestou repetidamente a 

incapacidade/inviabilidade de se sujeitar ao procedimento conciliatório 

estabelecido pelo NCPC, proceda-se a citação do réu para apresentar 

contestação, indicando as provas que pretende produzir. Aportando aos 

autos contestação, manifeste-se o autor se alegadas quaisquer das 

matérias indicadas nos arts. 337 e 350 do NCPC, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 19 de abril de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito. 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

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000294-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI KELLER (REQUERENTE)

M. E. K. A. (REQUERENTE)

P. G. K. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL AGUSTINI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Gabinete da 1ª Vara Cível Processo nº: 1000294-50.2018.8.11.0025 

Requerente: Franciele Keller e Outros Requerido: Espólio de Gabriel 

Agustini INVENTÁRIO JUDICIAL VISTO, Trata-se de pedido de abertura de 

inventário judicial dos bens deixados por Gabriel Agustini, falecido em 

03/03/2018, de neoplasia maligna, e que, segundo os autores do petitório 

inicial, teria deixado convivente em união estável e outros quatro 

herdeiros, sendo dois deles menores de idade, bem como angariado 

patrimônio móvel e imóvel durante a vida, que demandariam partilha judicial, 

já que infrutífera a tentativa de composição amigável entre herdeiros, 

sucessores e a meeira. Paralelo ao ajuizamento da presente demanda, 

dois dias após, mais precisamente, também foi protocolizado outro pedido 

de abertura de inventário judicial, pelos herdeiros maiores do de cujus, 

cuja ação foi distribuída à 2ª Vara Cível e tombada sob nº 

1000316-11.2018.8.11.0025. Dito isso, é evidente constatar a hipótese de 

litispendência no caso em riste, a qual se resolve pela regra do art. 59 do 

novel Código de Ritos, já que ambos juízos são competentes material e 

territorialmente para conhecer da quaestio. E nesse diapasão, como é 

consabido, o art. 59 do NCPC veio por cobro nas discussões sobre 

critérios definidores da prevenção judicial, assinalando que é pela data do 

registro ou da distribuição da inicial que se define a prevenção, como, 

aliás, leciona a boa doutrina: “Nesse sentido, a nova norma encerra a 

(falsa) antinomia existente entre os arts. 106 e 219, caput, do CPC de 

1973 sobre o tema, definindo a prevenção diferentemente consoante os 

juízos envolvidos fosse da mesma (art. 106) ou de diferente (art. 219, 

caput) comarca ou subseção judiciária. Para o novo CPC, a prevenção 

verifica-se, em qualquer caso, com o registro ou distribuição da petição 

inicial. O registro pressupõe vara única; a distribuição da inicial, por sua 

vez, pressupõe a existência de, ao menos, duas varas igualmente 

competentes (art. 284). (…) Os arts. 284 a 290 trazem a disciplina do 

registro e da distribuição, fazendo-o, corretamente, entre os demais atos 

processuais.”. (Bueno, Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo 

Civil anotado/Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 80). 

À toda evidência, o primeiro pedido versando sobre a abertura do 

inventário foi distribuído à 1ª Vara Cível desta Comarca, razão porque, 

pela regra definidora da competência por prevenção, dou-me por 

competente para processar a ação e passo a analisar as questões 

pendentes de decisão nesse já conturbado início de procedimento. Nem 

mal distribuiu-se o pedido de nomeação da alegada convivente do de cujus 

como inventariante já se formularam pedidos de autorização para ingresso 

em propriedades da herança, notícia de que procedeu-se a saque e 

utilização de dinheiro existente na conta corrente do falecido, bem como 

impugnação à nomeação da inventariante, registros de boletins de 

ocorrência e uma série de condutas e comportamentos que demonstram, 

às escâncaras, o péssimo clima e a aparente ausência de foco e objetivo 

finalístico entre os interessados na partilha judicial. Por isso mesmo é que 

se mostra deveras relevante apreciar, de plano, as primeiras declarações, 

bem como analisar as invectivas lançadas de parte a parte, para evitar 

que o inventário se torne palco de disputas e apropriações apressadas e 

ilegais daquilo que só deve ser individuado após a partilha. Antes de mais 

nada e sem adentrar, ainda, na discussão sobre a inventariança em si, 

necessário é que se relembre e pontue a todos os envolvidos que a 

herança é universalidade de bens e direitos, que, de acordo com o 

princípio da saisine, se transmite, átimo seguinte ao óbito, exatamente 

nessa condição de universalidade indivisível de bens aos herdeiros, 

somente deixando de ser considerada um uno patrimonial, com a 

repartição dos respectivos quinhões ao final do inventário. Vale dizer: o 

dinheiro depositado em conta corrente; os semoventes apascentados na 

propriedade do de cujus; a residência em que vivia, os bens imóveis, os 

veículos que possuía, nada disso é de absolutamente nenhum dos 

herdeiros individualmente considerados e aqueles que não compreendem 

ou não se comportam desse modo, não merecem receber a administração 

dos bens do Espólio e quiçá sequer farão jus ao quinhão hereditário. Cito 

da lição jurisprudencial: “Princípio da Saisine, corolário da premissa de que 

inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como 

sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite - se, como um 

todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que 

os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse 

indireta dos bens transmitidos” (STJ, REsp nº 1.125.510 - RS 

(2009/0131588-0), 3ª Turma, Relator: Ministro Massami Uyeda). Da mesma 

forma, salienta a doutrina: “essa universalidade jurídica passa em bloco 

para todos os herdeiros indistintamente, de sorte que, aberta a sucessão, 

os bens da herança são comuns a todos os herdeiros, até que se ultime a 

divisão da propriedade através da partilha. Somente então cada sucessor 

concretizará seu direito de propriedade sobre uma porção certa ou 

delimitada do monte e dela poderá livremente dispor, sem as peias da 

universalidade e indivisibilidade antes vigentes." (Theodoro Junior, 

Humberto, Inventários e Partilhas - Direito das Sucessões - Teoria e 

prática, Editora Universitária de Direito, p. 31). Portanto, não importa quem 

seja que esteja na posse (in)direta dos bens do de cujus, aberto o 

inventário e nomeado inventariante, a herdeiro, sucessor ou meeiro 

nenhum é dado tomar atitudes como se dominiasse os bens da herança 

para si ou como seus, porque existente ou não o inventário a herança é 

universalidade indivisa de bens, que são considerados em condomínio 
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pelos sucessores, não cabendo a nenhum deles, porque motivo for, se 

arvorar em direitos individuais que não possuem, verbis: “Em consonância 

com o princípio da saisine, consubstanciado no art.1784, do CC/02, aberta 

a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, 

aos herdeiros legítimos e testamentários. 4. Com a abertura da sucessão, 

estabelece-se um condomínio indiviso entre os herdeiros em relação ao 

domínio e a posse dos bens transmitidos, na forma do art.1791, do CC/02, 

assim permanecendo até que, efetuado o pagamento das dívidas do de 

cujus e da massa (art. 1997 do CC), o restante possa ser distribuído aos 

herdeiros e legatários. 5. A universalidade da herança permanece indivisa, 

quanto à propriedade e posse da herança, até a partilha. 6. De certo que a 

herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, motivo pelo 

qual os frutos devem ser depositados à disposição do Juízo, considerada 

a possibilidade de o espólio vir a responder por dívidas superiores às 

suas forças. 7. Tendo em vista que o condomínio sucessório se estende 

aos frutos e rendimentos da propriedade comum e evidenciado conflito 

entre os sucessores do de cujus, assim como diante da existência de 

dívidas a serem solvidas antes de findo o inventário, acrescida das 

alegadas despesas a serem suportadas pelo espólio, conforme noticiado 

pela inventariante em suas contrarrazões de recurso, deve ser mantida a 

decisão recorr ida” (TJ/RJ, Agravo de Inst rumento n º 

0044602-81.2017.8.19.0000, 8ª Câmara Cível, Desa. Mônica Maria Costa Di 

Piero). Sendo assim, errados estão todos os ora disputantes, afinal nem 

cabia à meeira (Francieli Keller) se arvorar no direito de transferir para sua 

conta corrente e gastar o dinheiro que estava na conta bancária do de 

cujus, porque ‘despesas do inventário’, devem ser reconhecidas pelo juízo 

como tal e não apropriados valores pela parte como se lhe coubesse 

decidir o que pode ou não pode dispor; nem tampouco podiam os 

herdeiros Douglas e Marlos Agustini, imaginando-se donos de algo que era 

de seu pai, saírem trancafiando propriedades, colocando cadeados e 

cerceando acesso aos demais co-herdeiros, porque, repita-se pela 

enésima vez: nada, nem um pedaço da herança lhes pertencem 

individualmente e, dessa forma, ou administram-na em condomínio ou 

serão todos afastados da gerencia dos bens e constituído administrador 

judicial até que a partilha se resolva. Fixadas essas ideias, antes de se 

analisar as primeiras declarações e as alegações dos herdeiros de que a 

condição de convivente em união estável, alegada pela inventariante 

nomeada pelo juízo não é fato notório e reconhecido judicial ou 

documentalmente, abro vistas às partes, primeiramente à alegada 

companheira em união estável do de cujus, para que se manifeste sobre a 

impugnação dos co-herdeiros de sua condição de cônjuge supérstite do 

de cujus, no prazo de 15 dias, carreando, se houver, prova documental ou 

escritural da alegada condição; sucessivamente, findo o prazo da 

inventariante, manifestem-se os herdeiros sobre as primeiras declarações 

prestadas, informando eventuais inconsistências, omissões, sonegações, 

etc. Durante esse período, permanece a inventariante inicialmente 

nomeada, na administração do Espólio, determinando-se, incontinenti, que 

os coherdeiros omitam-se de opor qualquer resistência à verificação, 

fiscalização, acompanhamento das propriedades, semoventes e demais 

bens da herança que estejam sob suas posses indiretas, pena de 

caracterização de desobediência à ordem judicial e litigância de má-fé. 

Noutro passo, apresente a inventariante, no mesmo prazo assinalado 

acima, prestação de contas de todos os bens que estão sob sua 

administração, inclusive apontando, documental e comprovadamente, qual 

o destino dos R$ 27.442,41, depositados na conta bancária de n° 

0005252-3, Ag. 1584, Banco Bradesco, em nome do de cujus. Oficie-se à 

2ª Vara Cível, ante a prevenção aqui pronunciada. Publique-se. Às 

providências. Juína,MT, 19 de abril de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE LOPES DE FARIAS (AUTOR)

DANIEL DA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXAO MAZZETO OAB - MT23326/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ALVES PEREIRA (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 17/05/2018 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000421-56.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA FERNANDES ATAIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY ANTONIO DE SOUZA (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 17/05/2018 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

MATHEUS ERENO ANTONIOL OAB - SP328485 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO INTIME-SE AS PARTES PARA CONHECIMENTO DA DECISÃO 

PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID.12810705. 

JUÍNA, 19 de abril de 2018. FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

MATHEUS ERENO ANTONIOL OAB - SP328485 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO INTIME-SE AS PARTES PARA CONHECIMENTO DA DECISÃO 

PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID.12810705. 

JUÍNA, 19 de abril de 2018. FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) 

Judiciário(a)
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Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

MATHEUS ERENO ANTONIOL OAB - SP328485 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO INTIME-SE AS PARTES PARA CONHECIMENTO DA DECISÃO 

PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID.12810705. 

JUÍNA, 19 de abril de 2018. FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000341-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (AUTOR)

E. A. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN OAB - MT0008696A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA OAB - 949.443.771-34 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000341-58.2017.8.11.0025 AUTOR: LIVIA ALVES 

DE SOUZA, ELIANE ALVES PEREIRA RÉU: EDIVALDO SANTOS DE SOUZA 

REPRESENTANTE: MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA SENTENÇA Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada pelo rito do art. 528 do NCPC 

proposta por LÍVIA ALVES DE SOUZA, representada por sua genitora 

ELIANE ALVES PEREIRA, em face de EDIVALDO SANTOS DE SOUZA, 

todos já qualificados nos autos. Com a inicial vieram-me os documentos 

anexos. As partes, sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, 

conforme termo de acordo extrajudicial de Id n. 8736233. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Conforme preceitua 

o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de 

extinção da obrigação consiste na transação, entendida como 

estabelecimento de concessões mútuas com vistas à extinção do litígio ou 

da obrigação. Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil 

que a transação deve ser homologada, extinguindo-se o processo 

respectivo com resolução do mérito. No caso em epígrafe, verifico que as 

partes são plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm 

poderes específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, 

cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se 

deseja compor independentemente de interferência estatal. Cabível, pois, a 

sua homologação judicial. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso 

III, “b” do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

termo de acordo (Id n. 8736233) firmado pelas partes para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

executado. Custas nos termos do art. 90, § 2º, NCPC. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 27 de novembro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000469-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELEI MARIA PILEGI NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOINE PILEGI PAREJA OAB - MS12853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sonia Aparecida Pereira (IMPETRADO)

 

DESPACHO DO MAGISTRADO (PROBLEMAS TÉCNICOS NO SISTEMA PJE/ 

DESPACHO EM ANEXO)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 127258 Nr: 739-22.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Santos Nogueira - 

OAB:

 "Vistos etc. REDESIGNO a audiência anterior para o dia 16 de maio de 

2018 às 17h00min. Providencie a escrivania as intimações necessárias, 

observando-se o art. 455, §4º, incisos III e IV, do CPC. Ciência ao Parquet. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 16 de 

abril de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 132472 Nr: 4106-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMCF, TPC, MDDSDC, DVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O, 

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216, YOUSSEF SAYAH 

EL ATYEH - OAB:26319/GO

 "Vistos etc. REDESIGNO a audiência anterior para o dia 14 de maio de 

2018 às 17h30min. Providencie a escrivania as intimações necessárias, 

observando-se o art. 455, §4º, incisos III e IV, do CPC. Ciência ao Parquet. 

Às providências. Juína/MT, 17 de abril de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130377 Nr: 2757-16.2017.811.0025

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARQUES DOS SANTOS, 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.861-A

 "Vistos etc. REDESIGNO a audiência anterior para o dia 15 de maio de 

2018 às 17h00min. Caberá ao advogado das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

do CPC. A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha 

implica a desistência de sua inquirição.

Providencie a escrivania as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 17 de abril de 

2018."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122639 Nr: 3023-37.2016.811.0025

 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: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 "Vistos etc. REDESIGNO a audiência anterior para o dia 15 de maio de 

2018 às 16h00min. Providencie a escrivania as intimações necessárias, 

observando-se as testemunhas arroladas às fls. 08 e 75. Ciência ao 

Parquet. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências. Juína/MT, 17 de abril de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito"

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 033/2018-CA

 O EXCELENTÍSSIM O SENHOR DOUTOR JEAN GARCIA DE FREITAS 

BEZERRA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Mayla Gimenes de Melo, Gestora Judiciária 

da Secretaria do Juizado Especial, estará usufruindo férias, no período de 

2/5 a 21/5/2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora ORDALICE BARBIZANI PEREIRA, Técnica 

Judiciária, matrícula 6035, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA SUBSTITUTA da Secretaria do Juizado Especial desta 

Comarca, no período de 2/5 a 21/5/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 19 de abril de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Juiz de Direito Diretor do Foro Em substituição legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 3747 Nr: 741-64.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCEeCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 Vistos.

Conforme a decisão de fls. 155, dos autos de código 207276, onde a lide 

gira em torno das mesmas parte e o mesmo imóvel a ser penhorado, 

aguarde-se a realização da penhora.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de março de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 29983 Nr: 754-48.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Felipe da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação do advogado da parte autora para 

informar nos autos dados bancarios, para posterior expedição de alvará, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 7651 Nr: 47-08.1993.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Donizete Devek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Intimação dos Procuradores das partes de que foi designada a data 

09/05/2018, às 14hs para a realização do 1º. Leilão e 23/05/2018 às 14hs 

para o segundo Leilão, a ser realizados no Atrío do Forum desta Cidade e 

Comarca de Mirassol D'Oeste MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257478 Nr: 658-81.2018.811.0011

 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: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Pedro da Silva - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação do Procurador da parte autora para 

efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

50,00 (cinquenta reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do 

site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado de citação e demais atos, devendo juntar aos 

autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257478 Nr: 658-81.2018.811.0011

 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: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Pedro da Silva - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mãos do representante da parte autora.Executada a liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo:a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida 

segundo os valores apresentados pelo credor na inicial R$ 11.003,73 

(onze mil e três reais e setenta e três centavos), conforme planilha de 

cálculo de fl. 28, acrescidos das despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus representado pela alienação 

fiduciária;b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver 

pagado a dívida, hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior 

e pretenda a restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 

(cinco) dias e não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º 

art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69).Autorizo o cumprimento da liminar na 

forma do art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Neste pórtico, 

comprovada a mora e inadimplemento do devedor, com arrimo no § 9º do 

art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a restrição do bem, 

cujo resultado segue anexo a presente decisão.Noutro giro, restando 

frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o bem no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas e, a parte requerida deverá entregar a 

documentação do bem apreendido, devendo ser constado no mandado, 

conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 

911/69.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem 

em mãos do representante do autor.Caso não seja concretizada a busca e 

apreensão pelo fato do bem não ser encontrado, intime-se o requerente 

para manifestar sobre eventual conversão do feito em ação executiva, 

c o n f o r m e  d i s p õ e  o  a r t .  4 º  d o  D e c r e t o - L e i  n º 

911/69.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 3747 Nr: 741-64.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. Camargo Eng. e Com. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 Execução Fiscal n. 1999/578. (Código 3747)

Vistos.

Cuida-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE em face de B. Camargo Eng. E Com. 

Ltda, devidamente qualificados nos autos.

Após um ato e outro, a parte exequente manifestou pela extinção parcial 

do feito, ante a quitação das CDA’s discriminadas às fls. 163/164, e pelo 

prosseguimento da execução em relação as demais certidões.

É o relatório. DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso em exame, vê-se que houve o pagamento da dívida referente às 

CDA’s de fls. 163/164, via de consequência, o pedido de extinção parcial 

do feito, bem como o de prosseguimento da execução em relação as 

demais certidões.

Posto isso, DETERMINO:

I) a EXTINÇÃO PARCIAL da presente ação executiva, ante a satisfação da 

obrigação decorrente das CDA’s de nº 03353/1999 a 03356/1999, nº 

03364/1999 a 03367/1999 e nº 03370/1999, nos termos do art. 924 do 

CPC;

II) INTIME-SE o exequente para pugnar o que direito em relação as demais 

CDA’s não quitadas, considerando que já apresentara valor atualizado do 

débito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de julho de 2016.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256430 Nr: 259-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Marcio 

Leandro Garcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 56, cujo o teor transcrevo: C E R 

T I D Ã O Certifico eu, infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado de 

Execução, expedido pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, 

extraído dos autos do Código de nº.256430, onde figura como Parte 

Devedora – ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO e MARCIO LEANDRO 

GARCIA DE OLIVEIRA, dirigi-me aos endereços mencionados nos autos, 

sendo lá, Citei-os do inteiro teor do presente mandado e que após a leitura 

do mesmo exararam seus cientes e aceitaram a contra fé que lhes ofereci 

como consta em mandado anexo. Após o término do prazo sem 

pagamento ou oferecimento de bens, devolvo o presente mandado em 

cartório para que a Parte Credora indique bens passiveis de Penhora e 

sua localização, uma vez que segundo os Devedores os bens estão em 

garantia na Recuperação Judicial. O referido é verdade e dou fé. Mirassol 

D'Oeste-MT, 15 de março de 2.018. Reginaldo Pereira Fassaluci, Oficial de 

justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 19 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248284 Nr: 2237-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson 

Alves de Souza, Ilma Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 76, cujo o teor transcrevo: C E R 

T I D Ã O Certifico eu, infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado de 

Penhora e Intimação, expedido pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol 

D’Oeste - MT, extraído dos autos do Código de nº.248284, onde figura 

como Parte Devedora – ALVES DE SOUZA & SANTOS LTDA – Me na 

pessoa de seu representante legal – EMERSON ALVES DE SOUZA e ILMA 

SANTOS, dirigi-me ao endereço mencionado nos autos, sendo lá, não foi 

possível proceder com a Penhora de bens dos Devedores em virtude de 

ter sido informado pelos mesmos que não possuem Bens em seus nomes, 

na oportunidade Intimei-os do inteiro teor do presente mandado e que após 

a leitura do mesmo exararam seus cientes e aceitaram a contra fé que 

lhes ofereci como consta em mandado anexo. Sendo assim, devolvo o 

presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade 

e damos fé. Mirassol D'Oeste-MT, 09 de abril de 2.018. Reginaldo Pereira 

Fassaluci, Oficial de justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 19 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256398 Nr: 234-39.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

48/62, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 19 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230354 Nr: 1990-88.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Lidavi Savoini, Valmir Lidavi Savoine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 (...) Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

da lide) do Código de Processo Civil.Assim, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil passo ao saneamento do feito e análise das 

provas a serem produzidas.Inexistindo outras matérias preliminares a 

serem enfrentadas e nem nulidades a serem declaradas, não padecendo 

a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para 

figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse 
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(adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o 

pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda 

está em harmonia com o art. 485, VI do CPC, não havendo se falar em 

carência da ação e tampouco ausência dos pressupostos processuais 

(art. 485, IV, do CPC). Fixo como questão controvertida a efetiva posse 

mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, o lapso temporal da referida 

posse e se foi exercida com o ânimo de domínio. Desta forma, DECLARO o 

feito saneado.Em face das questões fixadas como controvertidas, nota-se 

que o feito reclama a produção de prova testemunhal, eis porque a 

DEFIRO, o que faço com esteio no artigo 370 do Novo Código de Processo 

Civil.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/05/2018, 

às 15h30min, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes 

poderão chegar a um acordo.Determino o comparecimento pessoal da 

parte autora para prestar depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII 

do Código de Processo Civil.A contar da intimação desta decisão as 

partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol 

das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 

do NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as intimações 

das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.Intimem-se, 

expedindo e providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257405 Nr: 640-60.2018.811.0011

 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: Pedro Odair Roncoleta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 25 de maio de 2018 às 13h20min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual 

deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257407 Nr: 642-30.2018.811.0011

 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: Nilzar Araujo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria designou a data 

25/05/2018 às 13 hs para a realização da perícia médica da parte autora 

quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 

7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que a mesma possuir.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 98784 Nr: 344-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odirlei Queiroz Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT 16.846-A, Rubens Gaspar Serra - OAB:SP 

119.859

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 15 dias, acerca do documento juntado às fls. 276/276-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255721 Nr: 5887-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255346 Nr: 5746-37.2017.811.0011

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Assunção Kruger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro de Amorim Marangon, Leandro de 

Amorim Marangon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

Cumprimento de Liminar com Citação. Devendo emitir as guias no site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias. 

Enviando o comprovante de deposito para posterior cumprimento do 

mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 

horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258689 Nr: 1268-49.2018.811.0011

 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: Edson Tertuliano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 19, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o 

comprovante de residência de fl. 14, é de data 10/07/2017, razão pela qual 

determino a intimação do advogado da parte requerente, para que emende 

a exordial regularizando o(s) endereço(s), junte o(s) comprovante(s) 

de(as) residência(s) atualizado e em nome do autor ou, caso não seja 

possível, esclareça o seu vínculo com o titular do comprovante a ser 

juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233159 Nr: 3701-31.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edil de Almeida Lara, Neidecir Marli Adário Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 426, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 423, para tanto, concedo 

a dilação de prazo requerida pelo período de 90 (noventa) dias para que a 

parte autora apresente o laudo pericial. "

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231329 Nr: 2571-06.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Osmar da Costa Marques, Edna Divina 

Marques do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Paraiba, Branco de Tal, Deco de tal, 

Marcio Cavalieri, Fabio de Souza, Adelson Nunes de Oliveira, Gilsimar 

Fernandes Marques, Gilmar dos Santos Ventura, Rodnei Alves, Ricardo 

Silva, Divino Alves Pereira, Cristieu Xeixas, Ricardo de Oliveira, Claudeci 

Ferreira de Paula, Gilson Antonio, Fabio da Silva Alves, Jucilei dos Santos 

Ventura, Maria Aparecida Alves, Talita Stefani da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Pires Atala - OAB:6062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do Auto de Constatação, 

Bairro: Zona Rural, Cidade: Mirassol d'Oeste/MT, devendo emitir as guias 

no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de 

guias, bem como enviar o comprovante de depósito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253402 Nr: 4957-38.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Correa - MEI, Cristiano Correa, Elizangela Maria 

Monaski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sudoeste de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido foi citado dos termos da presente ação através 

da carta de citação de fls. 61, cujo A.. Foi juntado aos autos em 

16/04/2018, às fls. 61-v, tendo protocolado contestação de fls. 67/105, em 

10/04/2018, no prazo legal, visto que a audiência se realizou em 

06/04/2018.

 Tendo em vista o exposto em cumprimento ao art. . 203, § 4º do 

NCPC,abro vistas dos autos à parte autora, para manifestar sobre a 

contestação apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 129858 Nr: 1373-70.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCE Info

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO PEIXOTO 

JUNIOR - OAB:

 Intimar o advogado do requerido sobre a sentença de fls. 169, cujo teor 

transcrevo:"Código n° 129858. Conforme verifica-se às fls. 166, 

vislumbra-se que a parte autora foi intimada para se manifestar sobre o 

pagamento do débito, contudo, permaneceu inerte, presumindo-se assim, 

que houve anuência à manifestação da parte requerida à fl. 160/161, não 

havendo o que se falar em verbas pretéritas em atraso. Assim, conclui-se, 

a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito 

medida que sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento de custas processuais remanescentes, se 

houver. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se à baixa na 

distribuição. Após, ao arquivo. P. R. I. C.

Mirassol D’ Oeste/MT, 23 de março de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 92555 Nr: 4324-08.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gustavo Sant'Anna Cidin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904, Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro - OAB:11178, Elizete 

Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé Paulo de Assunção - 

OAB:MT 12.060

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 1143-81.2018.811.0011

 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: Brasilino Sampaio de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 27, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o 

douto causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em 

nome do autor. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234476 Nr: 4524-05.2015.811.0011

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio da Cruz Nazario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245899 Nr: 1050-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Adriani Leporoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Castilho Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 Intimar o advogado da parte executada, para pagar o débito no valor de 

R$ 22.657,97(vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e 

noventa e sete centavos), no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Bem como intimá-lo ainda sobre a Decisão de fls. 88, cujo teor 

transcrevo:"Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por 

carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública 

ou se não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 
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consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Não 

efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação. Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados. 

Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 21160 Nr: 1332-16.2005.811.0011

 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: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo legal , uma vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 172191 Nr: 4313-71.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPS, RASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:MG / 67.089

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca dos 

documentos juntados às fls. 175/178, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 200116 Nr: 57-17.2014.811.0011

 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: Manoelito Dias Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Departamento 

Estadual de Transito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:18305/O

 Intimar o advogado do requerido Departamento Estadual de Transito de 

Mato Grosso, sobre a sentença de fls. 70, cujo teor transcrevo:"Código nº 

200116. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

ajuizada por MANOELITO DIAS CERQUEIRA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO- DETRAN, todos devidamente qualificados nos autos. 

Considerando-se o teor da manifestação de fl. 69, a qual informa que a 

parte autora mudou-se, sem comunicar aos autos seu atual endereço, 

desta feita, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 485, III do Novo Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais. No 

entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste-MT, 27 de março de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 157465 Nr: 2417-90.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Cristina Mataes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 29817 Nr: 524-06.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flausina Bonifacio Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 170, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando o teor da manifestação de fl. 

169, concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte autora proceda 

com a habilitação dos herdeiros."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 179510 Nr: 900-16.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Alexandre Marques Merino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 252, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação 

encartada às fls. 249/251. Consigno que havendo concordância em 

relação aos numéricos apresentados nos autos, volvam-me conclusos 

para homologação. Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor 

apresentado pelo executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial 

para que proceda com os cálculos nos termos fixados na sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 151315 Nr: 287-30.2012.811.0011

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha-Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE F. 

MAGALHAES - OAB:13.035-E, Fabiana Severino da Silva - 

OAB:12.747, FLÁVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - OAB:13889, José 

Valério Junior - OAB:17.529, LOURENÇO JOSE FRAZON CALESTINI - 

OAB:10.461-E, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, MICHELLY DIAS MASSONI - 

OAB:15458, MILENA RODRIGUES DA SILVA - OAB:15446, RENAN 

NADAF GUSMÃO - OAB:16284, RODOLFO AMORIM MOLINA - 

OAB:9681-E/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B, 

Willian Hideki Yamamura - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233727 Nr: 4040-87.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Silva de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Penhora 

e Avaliação, no Bairro: Parque Morumbi, Cidade: Mirassol d'Oeste/MT, 

devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias, bem como enviar o comprovante de depósito 

para posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242311 Nr: 4034-46.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Alves Carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 72, cujo teor 

transcrevo:" Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me até 

rua João Paulo II n.º 235 e Rua Valdecir Agripino de Souza 1418, não 

encontrei CÉLIO ALVES CARNEIRO PEREIRA, fui informado pela Sra. Rose 

que reside à rua Joao Paulo II n.235, que este se encontrava morando em 

Sapezal MT, sem mais endereços, no endereço da rua Valdecir Agripino 

de Souza reside o Sr. Elson de Deus Bernardo a três anos e desconhece 

os Sr. Celio Carneiro, sendo assim , não foi possível a CITAÇÃO de CELIO 

ALVES CARNEIRO PEREIRA, estando o mesmo em lugar incerto e não 

sabido. Não foi possível proceder com o arresto de bens do executado, 

em virtude de não ter encontrado nenhum bem. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255573 Nr: 5834-75.2017.811.0011

 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: Leandro Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 08h, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256988 Nr: 479-50.2018.811.0011

 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: Itamar Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 08h30, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256586 Nr: 328-84.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 09h, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256608 Nr: 337-46.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Clara Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 09h30, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 244910 Nr: 493-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 10h, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254707 Nr: 5485-72.2017.811.0011

 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: Adenilcia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 10h30, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 
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documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255326 Nr: 5734-23.2017.811.0011

 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: Miguel da Costa Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Coberlino - 

OAB:9.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 11h, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255168 Nr: 5654-59.2017.811.0011

 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: Marli Odete dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 11h30, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255551 Nr: 5823-46.2017.811.0011

 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: Laércio Pirineti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 12h, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255243 Nr: 5676-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gonçalves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 12h30, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250924 Nr: 3495-46.2017.811.0011

 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: Denilson Rodrigues Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 13h30, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255323 Nr: 5731-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Karina de Oliveira, João Vitor de Oliveira Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 14h, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248613 Nr: 2387-79.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 14h30, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248981 Nr: 2601-70.2017.811.0011

 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: Josué Correa das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 15h, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245883 Nr: 1042-78.2017.811.0011

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia dos Santos Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

21/05/2018, às 15h30, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252035 Nr: 4100-89.2017.811.0011

 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: AGdO, SPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCAL, IRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 64, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Em razão da necessidade de 

dilação probatória, DEFIRO a produção de prova documental e oral, 

consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e depoimento pessoal 

das partes, designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento 

para a data mais próxima possível, qual seja, dia 23/05/2018, às 14h30, 

oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão 

chegar a um acordo.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo 

Civil. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 

15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda 

deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239854 Nr: 2774-31.2016.811.0011

 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: Ronivaldo Alexandre dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da designação de audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 2018, às 16h00min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal do autor.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE OLIVEIRA CAMARGO (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)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial 

Data: 14/08/2018 Hora: 14:00 . Informo, ainda, que em conformidade com a 

Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte 

autora para que compareça à referida audiência, devendo Vossa 

Senhoria comunica-la do dia e horário de realização da mesma. 

Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as custas 

processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da 

CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245066 Nr: 575-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete Oliveira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo de Oliveira Assis - 

OAB:11.826

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor da acusada CLAUDINETE OLIVEIRA 

DO NASCIMENTO, mediante a observância das seguintes medidas 

cautelares, as quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA 

revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:a)Comparecimento 

a todos os atos processuais a que for intimado;b)Comunicar ao Juízo toda 

e qualquer mudança de endereço;Deverá o Oficial de Justiça advertir a 

denunciada acerca das medidas cautelares estabelecidas, ressaltando 

que o descumprimento importará na revogação da liberdade e decreto da 

prisão preventiva.Expeça-se contramandado de prisão preventiva.Cite-se 

a acusada, por meio de seu defensor constituído, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o 

art. 396 do CPP.Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e 

se necessário requerer suas intimações.Apresentada a defesa, 

manifeste-se o Ministério Público sobre as preliminares e documentos, se 

houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, conclusos para análise da 

possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP) ou designação de 

audiência de instrução e julgamento.No mais, determino que a secretaria 

junte aos autos as certidões de antecedentes disponíveis no Sistema 

APOLO.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 de março de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 179965 Nr: 1020-59.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Francisco de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 179965

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de EDSON FRANCISCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR.

Na data de 26 de março de 2016, o recuperando cometeu falta grave, 

consistente na prática do delito de tráfico de drogas, no interior do 

estabelecimento carcerário, o que ensejou a instauração do procedimento 

administrativo disciplinar, devidamente concluído e juntado às fls. 537/562.

Na sequência, realizou-se audiência de justificação, conforme fl. 569.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 575/576, pugnando pelo 

reconhecimento da falta grave, e consequente decretação da perda de 

1/3 (um terço) dos dias remidos e alteração da data-base.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e, subsidiariamente, seja aplicada a perda dos 

dias remidos no mínimo legal, conforme fls. 639/640.
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É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, a prática de fato 

previsto como crime doloso, no curso da execução penal, constitui falta 

grave, sujeita a aplicação de sanções, tanto administrativas quanto 

executórias.

Pois bem, o recuperando praticou o delito de tráfico de drogas, durante o 

cumprimento de sua reprimenda na Cadeia Pública local, na data de 

26.03.2016, cuja infração disciplinar foi devidamente apurada no 

procedimento administrativo instaurado sob nº 004/2016/PAD (fls. 

537/562), em conformidade com o art. 59 da LEP e Súmula nº 533 do STJ.

Nesse sentido, no âmbito administrativo, após a colheita de provas durante 

o procedimento disciplinar, observando os princípios do devido processo 

legal, do contraditório e da ampla defesa, a prática da falta grave foi 

reconhecida pelo Conselho Disciplinar e pelo Diretor da Cadeia Pública, o 

qual aplicou ao recuperando a sanção de 15 (quinze) dias de isolamento 

em local adequado.

Quanto à responsabilização criminal, aportou aos autos guia definitiva à fl. 

577, referente à prática do delito de tráfico de drogas no interior do 

estabelecimento carcerário, sendo o recuperando condenado a oito anos 

e dois meses de reclusão.

Em audiência de justificação, ocorrida em 13.06.2017 (fl. 569), o 

recuperando alegou que não praticou o delito de tráfico de entorpecentes, 

visto que sua ex-companheira teria levado a droga até a Cadeia Pública 

sem seu consentimento.

 Contudo, apesar das alegações do recuperando, tenho que a justificativa 

é insuficiente para eximi-lo da falta grave praticada dentro do ergástulo 

público, já que a infração está manifestamente comprovada pelo 

procedimento administrativo disciplinar e sentença condenatória transitada 

em julgado, exigindo, por consequência, a aplicação das sanções 

executórias pertinentes, visando coibir à perpetração de novas faltas 

durante a execução, bem como punir o comportamento insatisfatório do 

recuperando dentro da Cadeia Pública.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis:

 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA POR TRÁFICO 

DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. 

RECEPTAÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS 

REMIDOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

NEGATIVA DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO DA FALTA GRAVE. I - 

Atendido o contraditório e ampla defesa, tendo sido o reeducando ouvido 

e apresentado defesa técnica por meio de seu defensor tanto em sede 

administrativa quanto judicial, não há que se falar em nulidade decorrente 

do cerceamento do direito de defesa em procedimento administrativo 

disciplinar. II - Comprovado que o agravante cometeu falta grave, tipificada 

no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execucoes Penais, por ter utilizado 

aparelho celular dentro da Cadeia Pública para gravação de uma festa 

entre os presos, mantém-se a decisão que homologou a falta grave. 

(Tribunal de Justiça de Goiás TJ-GO - AGRAVO EM EXECUCAO PENAL : 

AGEPN 265369220178090174, data do julgamento: 04/04/2018).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO 

EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. 

ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. A posse de drogas, que restou devidamente 

comprovada nos autos, é delito doloso previsto no art. 28 da Lei nº 

11.343.06. A Lei de Execuções Penais preconiza, em seu art. 52, a 

configuração de falta grave nos casos em que o apenado incorre em novo 

crime doloso. Assim, praticado o delito, impõe-se o reconhecimento da 

falta de natureza grave e a aplicação dos consectários legais, no caso, 

perda de 1/3 dos dias remidos e alteração da data-base para futuros 

benefícios. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70052724184, Segunda 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis 

Sebben, Julgado em 28/03/2013).

Portanto, em razão do reconhecimento da falta grave e considerando os 

parâmetros do art. 57 e art. 127, ambos da LEP, em especial a renitência 

do condenado em cumprir as ordens inerentes à execução, vez que 

durante o cumprimento da pena em regime fechado já praticou três faltas 

graves, a perda dos dias remidos em um terço mostra-se adequada na 

espécie:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão desclassificatória – 

Inconformismo ministerial – Pleito de reconhecimento da falta – 

Necessidade – Fatos devidamente comprovados e que constituem 

desrespeito – Inteligência do art. 50, VI c.c. o art. 39, II, ambos da Lei de 

Execução Penal – Regressão necessária, nos termos do art. 118, I, da 

LEP, se o caso – Nos casos em que a sentenciada pratica falta grave 

reinicia-se a contagem do prazo para fins de progressão do regime 

prisional e livramento condicional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 

127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 441, do STJ que não 

ostenta caráter vinculante – Precedente do STF – Perda dos dias remidos 

na fração máxima permitida em Lei – Necessidade da perda de 1/3 dias 

remidos em razão da gravidade dos fatos. Recurso provido.

 (TJSP; Agravo de Execução Penal 9000665-14.2017.8.26.0050; Relator 

(a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro 

Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do 

Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO 

DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. REDAÇÃO DO ART. 127 

DA LEP. "A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da 

perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão 

'poderá' contida no art. 127 da Lei n.º 7.210/84, com a redação que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro 

poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do 

Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um 

terço) dos dias remidos" (STJ- AgRg no REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da última falta grave (26.03.2016), segundo entendimento 

jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO AO AGENTE 

PENTIENCIÁRIO - PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO FALTA GRAVE - 

RECONHECIMENTO - TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DE EVENTUAIS 

BENEFÍCIOS - DATA DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE E NÃO DA 

DECISÃO QUE A RECONHECEU. 01. Comete falta grave o apenado que 

não obedece e não respeita o agente penitenciário, bem como pratica atos 

de indisciplina, a teor do disposto no art. 50 , VI , da LEP . 02. O marco 

inicial para contagem do prazo para efeitos de concessão dos benefícios 

previsto na Lei de Execução Penal deve ser a data do cometimento da 

falta grave e não a da decisão que a reconheceu. (TJ-MG - Agravo em 

Execução Penal : AGEPN 10713090919984001 MG, data do julgamento: 

Relator: Fortuna Grion). (Destaquei).

À propósito, o verbete sumular nº 534 da Corte Superior pontifica o 

presente tema:

Súmula 534: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para 

a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir 

do cometimento dessa infração.

Ante o exposto, com fundamento no art. 52, caput, da Lei nº 7.210/84, 

homologo o procedimento administrativo disciplinar juntado às fls. 537/562, 

pelo que reconheço a falta grave praticada pelo recuperando EDSON 

FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR, consistente na prática de crime doloso 

no interior da Cadeia Pública, bem como decreto a perda de 1/3 dos dias 

remidos, conquistados até a data da falta grave, com espeque no art. 127 

da Lei nº 7.210/84.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Por derradeiro, determino, de ofício, a juntada do auto de prisão em 

flagrante e certidão positiva do alvará de soltura expedido às fls. 378/379, 

referentes à guia de recolhimento de fl. 373, ação penal sob CI 226702.

Ao ensejo, determino que seja juntada cópia do acórdão e certidão do 

trânsito em julgado, concernente à guia definitiva de fl. 577 (guia provisória 

de fl. 450, ação penal sob CI 236916).

Retifique-se a pena lançada na guia de recolhimento juntada à fl. 614 (guia 

provisória à fl. 490, ação penal sob CI 204950), visto que o acórdão de fls. 

619/635 absolveu o recuperando do delito de associação ao tráfico.

Quando da juntada dos referidos documentos, certifique-se a seguinte 

interrupção: 07.12.2014 à 23.10.2015 (Solto no dia anterior, fls. 378/379. 

Preso em 24.10.2015 (fls. 385-v).

 Certificado que o recuperando não cumpriu pena no lapso temporal 

supracitado, determino que a interrupção seja lançada no novo cálculo.

Quanto às remições, atente-se ao saldo de 93 dias remidos, sendo 16 dias 

à fl. 168 e 77 dias à fl. 272, devendo ser subtraída a perda de 1/3, 

conforme determinado acima.

Elabore-se o cálculo de pena atualizado, observando as determinações 

retro mencionadas.

Com o aporte, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela 

defesa, no prazo de 05 (cinco), para posterior homologação.

Expeça-se o necessário.
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Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 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.: 251768 Nr: 3972-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 251768

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fls.183), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões, após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 17 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

 PROCESSO/CÓD. Nº 249368

Vistos, etc.

Visando evitar futura arguição de cerceamento de defesa, bem como em 

atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, defiro o 

requesto de fls. 823/824, de modo que determino a expedição de ofício à 

Delegacia de Polícia de Mirassol D’Oeste para que providencie a 

substituição do CD mídia audiovisual nº 01, juntado à fl. 30, referente ao 

depoimento da vítima prestado em suas dependências.

Outrossim, em que pese o deferimento do pedido elaborado às fls. 

823/824, no qual a defesa do acusado requer a substituição do CD’R de nº 

01, encartado à fl. 30, ao argumento de que referida mídia apresenta 

travamento aos 19 minutos e 13 segundos, fato este confirmado pelo 

Juízo, observa-se que saltando para os 19 minutos e 22 segundos o vídeo 

passa a ser reproduzido normalmente, quando a suposta vítima começa a 

narrar à Autoridade Policial como acionou o interfone da Delegacia, ainda 

na madrugada, dizendo que tinha sido agredida pelo ex-marido, 

oportunidade em que asseverou ter sido prontamente atendida pelo 

servidor plantonista.

Desta forma, fica desde já consignado que, diante da impossibilidade de 

substituição do CD’R, a ser informado pela Autoridade Policial, não haverá 

nulidade a ser declarada, uma vez que os eventuais fatos relatados no 

intervalo de tempo em que a mídia fica indisponível, por curtos 09 (nove) 

segundos, são periféricos e não contribuem para a elucidação dos fatos, 

não ensejando, por conseguinte, prejuízo à defesa.

Saliente-se, por fim, que, sendo a demora da conclusão do feito atribuída à 

diligência solicitada exclusivamente pela defesa, não há falar em 

constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que inexiste 

desídia do Poder Judiciário.

Tocante ao pedido de autorização para prestar prova de concurso 

público, a ser realizada nesta cidade de Mirassol D’Oeste, conquanto 

sejam graves os crimes imputados ao acusado, o processo ainda não 

atingiu o seu fim, vigorando, neste momento, o princípio constitucional da 

presunção de inocência, expressamente estabelecido no art. 5º, inciso 

LVII, da Constituição Federal, de modo que, enquanto não houver 

sentença condenatória transitada em julgado, não há falar em culpa.

Desta forma, seria desarrazoado privar o requerente de participar do 

certame para o qual está regularmente inscrito, conforme comprovante de 

fl. 826, simplesmente por responder a um processo criminal que ainda não 

se findou, portanto sem um pronunciamento definitivo acerca da 

responsabilidade do acusado, além de constituir malferimento aos 

princípios constitucionais da igualdade e vedação de restrições 

discriminatórias de acesso aos cargos públicos (art. 5º, inciso I, e art. 37, 

incisos I e II, ambos da CF).

Outrossim, não se pode perder de vista que, ao final da instrução 

processual, acaso o réu seja absolvido, o impedimento da realização da 

prova do concurso público acarretaria prejuízos irreparáveis.

Lado outro, eventual condenação e sucesso no concurso público poderão 

ser discutidos via ação própria ou dentro do próprio certame, no qual 

existe a etapa de investigação social, ocasião em que a vida pregressa do 

candidato é analisada, a fim de aferir sua aptidão para o ingresso na 

carreira para o qual se inscreveu.

Em face do exposto, autorizo o requerente Wanderlei Fernandes do Prado 

a prestar a prova de concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos 

de Mirassol D’Oeste/MT, a ser realizada no dia 22.04.2018, na Escola 

Estadual 12 de Outubro, sala 07, às 08:00h.

Consequentemente, autorizo o requerente a se deslocar à Cidade de 

Mirassol D’Oeste/MT no dia 21.04.2018, véspera da prova, podendo 

permanecer no local até o dia da realização do certame, 22.04.2018.

Oficie-se à Unidade Gestora de monitoramento eletrônico acerca da 

presente decisão.

 Frise-se ao requerente que o descumprimento desta determinação 

ensejará sua prisão.

Intimem-se o requerente, por meio de seu advogado, e o Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

 Mirassol D’Oeste/MT, 17 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.: 238737 Nr: 2136-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 238737

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do cálculo 

de pena de fl. 133, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 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.: 234390 Nr: 4462-62.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Massam Nichols 

- OAB:11.270

 PROCESSO/CÓD. Nº 234390

 SENTENÇA

Vistos, etc,

Trata-se de Executivo de Pena em face do recuperando ROBERTO DA 

SILVA, teve a pena privativa de liberdade convertida em prestação 

pecuniária no importe de R$ 1.760,00 (fl.86).

O Ministério Público manifesta pela extinção da pena imposta ao 

recuperando pelo seu devido cumprimento à fl. 125.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que o recuperando cumpriu integralmente a pena 

imposta, não havendo notícia de seu descumprimento, conforme 

certificado à fl. 124.
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Deste modo, julgo extinta a pena de ROBERTO DA SILVA, e, em 

consequência, extingo o presente feito.

Às providências e anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, atentando-se o 

Sr. Gestor ao artigo 1.453 da CNGC.

P.R.I.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238457 Nr: 2013-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rellington Inácio Patricio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059, NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - OAB:17175-E

 Intimar advogado do acusado da expedição da Carta Precatória à 

Comarca de Varzea Grande-M, para inquirir a testmunha PM POUSO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231443 Nr: 2639-53.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sirlene Souza Magalhães - 

OAB:19.979/0

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos à douta advogada do acusado para apresentar as 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227136 Nr: 324-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/JUSTIFICAÇÃO

EXECUTIVO DE PENA – Cód. 227136

Recuperando: Franciele Ferreira Monteiro

 Presentes:

Juiz de Direito: Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Defensor Público: Dr. Ubirajara Vicente Luca

Recuperando: Franciele Ferreira Monteiro

Aos dezoito dias do mês de abril de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o autuado foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MM. Juiz de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando 

pela defesa.

Cumpra-se com urgência”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

OSVALDO MOLEIRO NETO

Promotor de Justiça

UBIRAJARA VICENTE LUCA

Defensor Público

FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO

Recuperando

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.° 18/2018/DF/NM

O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decisão Presidencial CIA 0133611-76.2017.8.11.00 

datada de 8/2/2018, que estendeu a todas as Comarcas do Estado por 6 

(seis) meses a possibilidade de registro de ponto dos Oficiais de Justiça 

por duas vezes na semana, às segundas e quintas-feiras, das 9 às 17h e 

sempre que estiverem escalados para o plantão;

CONSIDERANDO Ofício Circular N. 1/2018-DRH estabelecendo que o 

sistema informatizado de ponto não se encontra parametrizado para 

atender a demanda citada no item anterior;

CONSIDERANDO requerimento dos Oficiais de Justiça desta Comarca 

protocolizado em 11/4/2018 A67721, bem como as particularidades da 

Comarca;

RESOLVE:

Art 1.º ESTABELECER o registro de ponto dos Oficiais de Justiça lotados 

nesta Comarca, as terças e quintas-feiras, uma vez ao dia, das 13 às 18 

horas, e sempre que estiverem escalados para o plantão, mediante 

assinatura em controle manual na Central de Mandados.

Art. 2.º ESTABELECER que em caso de feriado ou ponto facultativo as 

terças e quintas-feiras, o comparecimento para registro do ponto seja 

realizado no primeiro dia útil subsequente.

Art. 3.º Estabelecer que o responsável pela Central de Mandados distribua 

os mandados diariamente, porém realize carga somente as terças e 

quintas-feiras, no momento da apresentação do Oficial de Justiça para 

registro de ponto, ou em qualquer outro dia que ele, voluntariamente, 

solicitar.

Art. 4.º Esta Portaria terá validade por 6 (seis) meses, com efeitos a partir 

de 23/4/2018.

Publique-se e encaminhe-se ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à 

Corregedoria-Geral da Justiça e aos Gestores Judiciários desta Comarca.

 Nova Mutum-MT, 19 de abril de 2018.

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53902 Nr: 10368-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Sonegados->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliodorio Santos Nery - 

OAB:4.630 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Arruda Carmo 

- OAB:10546, Joyce de Oliveira Campos - OAB:12.923-MT, LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525, Thais de Oliveira Silva Campos - 

OAB:12585/MT, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos etc.

Após a análise minuciosa dos autos, verifico que há dúvida que necessita 

dilação probatória somente acerca do ingresso dos itens “n” e “o” da 

exordial como bens sonegados, estes são os lotes de terra n. 305 e 306.

Neste caso, defende a parte autora que os bens foram adquiridos em 

04.09.2006 pelo requerido, apresentando menção a registro em matrícula 

do RGI de Diamantino/MT (R.01/38.079 e R.01/38080 – respectivamente 

lotes 305 e 306), transferida a matricula para esta comarca.

Por outro lado, a parte requerida não impugna esta averbação da matrícula 

original, utilizando-se da nova matrícula apresentada pela parte autora, do 

RGI de Nova Mutum/MT, para informar que o imóvel foi adquirido somente 

em 2008.

Destarte, se considerarmos correto o período apresentado pelo autor, qual 

seja, 04.09.2006, verifico que há divergência nos autos n. 34482 quanto 

ao período em que as partes conviveram em união estável.

Enquanto a parte autora afirma que o relacionamento acabou em 

dezembro de 2006, a parte requerida aduz que os dois ficaram juntos 

somente até agosto do mesmo ano.

Como a decisão que homologou a partilha foi omissa quanto ao período de 

união estável, deveria a parte autora e réu apresentar prova testemunhal 

de modo a confirmar o período de convivência.

Entendo que todos os outros pontos prescindem de prova oral, restando 

apenas dúvidas quanto a estes bens, devendo a audiência ter por função 

somente esclarecer o período de união estável do casal.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos necessita de 

realização de audiência para demonstrar as versões dispostas pelas 

partes, designo audiência de instrução para o dia 11 de julho de 2018, às 

13h:30 min.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

Determino o interrogatório de ambas as partes, podendo ser deprecado, 

caso os advogados assim o desejarem.

Intimem-se partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34482 Nr: 815-09.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Soares Cortez, Heliodoro Santos Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliodoro Santos Nery - 

OAB:MT 4.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls.730/739.

Intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias 

acerca da substituição da penhora solicitada às fls. 716/722, bem como, 

no mesmo prazo, manifestar-se acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105478 Nr: 3545-41.2017.811.0086

 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: Emerson Luis Balan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Soares Cortez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Angela Conte - OAB:MT 

11.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heliodoro Santos Nery - 

OAB:MT 4.630

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente para, querendo, se manifestar acerca dos 

documentos que acompanham a impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78150 Nr: 1559-57.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Soares Cortez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heliodoro Santos Nery - 

OAB:MT 4.630

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Ordinária de Cancelamento de Protesto c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Levi Ribeiro em desfavor de Elza Soares Cortez, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONFIRMAR a decisão proferida no Recurso de Agravo Regimental n. 

78.482/2014 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso;DETERMINAR o cancelamento do protesto existente em desfavor 

do Requerente Levi Ribeiro relativo a Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c.c. Partilha de Bens e Alimentos n. 

815-09.2007.811.0086 – Código n. 34482, disposto nos autos às fls. 

138/147;IMPROCEDER o pedido de condenação da Requerida em danos 

morais.Ante a sucumbência recíproca das partes, condeno o Requerente 

e a Requerida ao pagamento das custas processuais, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para o Autor e 50% (cinquenta por cento) para 

a Requerida.Honorários sucumbenciais nos ditames do art. 85, § 8°, c.c. o 

art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, de modo que 

promovo a distribuição da sucumbência nos seguintes termos:- R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a ser pago pelo Requerente Levi Ribeiro aos 

Patronos da Requerida Elza Soares Cortez;- R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

ser pago pela Requerida Elza Soares Cortez aos Advogados do 

Requerente Levi Ribeiro. Defiro a concessão dos benefícios da gratuidade 

judiciária à Requerida Elza Soares Cortez, quando, então, suspensa a 

condenação de honorários e custas a teor do art. 98, § 3°, do Manual de 

Processo Civil.De mais a mais, considerando o julgamento promovido nesta 

oportunidade, determino o desapensamento destes aos autos das demais 

demandas.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108692 Nr: 5324-31.2017.811.0086

 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: Leidiene Pires Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene de Avila Selhorst - ME, Paulo Cesar 

Macena dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 97, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 
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recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 465-35.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LU DE SOUZA LIMA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319).O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para o Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte Requerida.Outrossim, não se revelando frutífera 

a busca e apreensão do respectivo bem móvel, determino a inserção de 

restrição judicial junto ao prontuário do veículo, pelo Sistema Renajud, nos 

termos do art. 3°, § 9°, do Decreto 911/69, com a redação dada pela Lei n° 

13.043/2014.Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume 

excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no 

item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113691 Nr: 604-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida 

e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial, depositando-o com a parte Requerente ou com a 

pessoa indicada nos autos.Deve-se primeiramente intimar a parte 

Requerente, para que, recolha a diligência de citação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Cumpra-se a liminar, ato 

contínuo, cite-se a parte Requerida para apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, bem como para, em 05 

(cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exercer a 

faculdade contida no §2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (CPC, art. 285 e 319).O cumprimento da diligência 

realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da 

mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor f iduciár io 

(Requerente).Outrossim, não se revelando frutífera a busca e apreensão 

do respectivo bem móvel, determino a inserção de restrição judicial junto 

ao prontuário do veículo, pelo Sistema Renajud, nos termos do art. 3°, § 9°, 

do Decreto 911/69, com a redação dada pela Lei n° 

13.043/2014.Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume 

excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no 

item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37632 Nr: 568-91.2008.811.0086

 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: Wanderlei Pedro Elger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agco do Brasil, Banco de Lage Landen Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANI DE MORAES - OAB:12283, 

Fábio Luis de Mello Oliveira - OAB:MT 6.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Gomes de Oliveira 

- OAB:125378/SP, Luciano Benetti Timm - OAB:170.628-A/SP, Rafael 

Bicca Machado - OAB:RS 44.096, Salvador Fernando Salvia - 

OAB:OAB/DF 1573-A, Vivian Topal Pizarro - OAB:SP 183.263

 SaneadorVistos em correição etc.(.....) Do mesmo modo, deve ser 

intimada a parte autora para interrogatório deste magistrado.A 

possibilidade de deferimento de outras provas será analisada em 

audiência, tendo em vista o lapso temporal e eventual impossibilidade de 

realiza-las, devendo ser impreterivelmente requeridas após a oitiva das 

testemunhas, sob pena de preclusão, utilizando o magistrado da 

prerrogativa que lhe compete o art. 139, VI, do CPC.Por entender que o 

julgamento da matéria discutida nos autos, necessita da realização de 

audiência para demonstrar a situação disposta na exordial, designo 

audiência de instrução para o dia 28 de junho de 2018, às 

13h30min.Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de 

Processo Civil).No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao 

Advogado que as arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de 

considerar o não comparecimento como desistência, nos ditames do art. 

455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil.Intimem-se 

pessoalmente as partes para prestar depoimento pessoal e 

interrogatório.De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, 

sob pena de estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do 

Código de Processo Civil.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113145 Nr: 362-28.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE VIANA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para fins de comprovar se a parte Requerida fora 

devidamente notificada acerca da mora e acostando aos autos o contrato 

de financiamento realizado entre as partes, a teor do art. 320 do Código de 

Processo Civil.

O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110055 Nr: 5964-34.2017.811.0086

 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: Wilma Baldissera, Leonides Angelina Baldissera 

Parizotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Estado de Mato Grosso - 

Coop. de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que, 

ausente elementos que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do 

Código de Processo Civil.Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de 

Processo Civil, designo o dia 18 de junho de 2018, ás 16h30min horário 

oficial do Mato Grosso, para audiência de conciliação pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova 

Mutum/MT.Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na 

inicial, notificando-a acerca do teor desta decisão, bem como para 

comparecer à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para 

que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil. Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:(.....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111705 Nr: 6901-44.2017.811.0086

 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: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Civil Pública c.c. Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso 

– Adunemat, em desfavor de Estado de Mato Grosso.

 Postergo a análise do pedido de tutela de urgência formulado na exordial 

após a fase postulatória, mormente por considerar a necessidade de 

aporte aos autos de informações pela parte Requerida, bem como por 

ponderar que os atos administrativos “a priori” dispõem de legitimidade e 

legalidade.

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.

Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção 

das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115175 Nr: 1428-43.2018.811.0086

 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: Ana Claudia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Souza - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença c.c. 

Conversão para Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por Ana Cláudia da 

Silva, em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 Dessume-se dos autos que a Requerente acostou aos autos o 

documento de fls. 31/32, onde percebe-se que foi concedido o benefício 

pleiteado pela via administrativa.

 Contudo, não consta nos autos a comprovação da negativa pela via 

administrativa de eventual pedido de prorrogação.

 Desta feita, antes da análise da tutela de urgência postulada na exordial, 

INTIME-SE a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos a comprovação do indeferimento de concessão ou prorrogação 

do benefício pleiteado, pela via administrativa.

 Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113758 Nr: 626-45.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naildo da Silva Lopes, Maria Cristina Rossetto Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

 Trata-se de Embargos à Execução propostos por Naildo da Silva Lopes e 

Maria Cristina Rosseto Lopes, em desfavor de Helix Sementes Ltda 

(Sementes Biomatrix Ltda).

 Vislumbra-se dos autos que a parte postulante pleiteia liminarmente pelo 

recebimento dos presentes Embargos com efeito suspensivo.

 No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos 

presentes embargos, o caso versando proclama a aplicação do art. 919, § 

1º, do Código de Processo Civil, com o consequente preenchimento dos 

requisitos legais, quais sejam: a) a tempestividade dos embargos; b) a 

segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e 

suficiente; c) observar manifesta a existência de probabilidade do direito, 

bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela 

provisória de urgência (CPC, art. 300).

 Desta feita, INTIME-SE a parte postulante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a emenda a inicial, comprovando o preenchimento 

dos requisitos retro mencionados, em especial o “item b” mencionado 

alhures, sob pena de restar prejudicado o pedido de recebimento da ação 

com efeito suspensivo conforme pretendido.

 Em igual prazo, deve a parte Embargante regularizar o conjunto probatório 

da sua situação de pobreza, mediante a juntada de holerite ou outro 

documento hábil a demonstrar sua impossibilidade de pagar a taxa 

judiciária exigida, sob pena de não concessão do benefício,

 Após, imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84654 Nr: 1781-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 539 de 810



 PARTE AUTORA: VAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos em correição, etc.

Pois bem. Considerando que não há questões processuais ou preliminares 

pendentes, dou o feito por saneado.

 Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos necessita 

de maior elucidação dos fatos, visando assegurar os interesses das 

menores, ACOLHO o parecer ministerial de fls. 50 e determino a produção 

de prova testemunhal e depoimento pessoal, nos ditames do art. 357, V, 

do Código de Processo Civil.

Desta feita, designo audiência de instrução para o dia 21 de Junho de 

2018, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, pessoalmente, para prestarem depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes e o Ministério Público para, querendo, 

arrolarem testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do 

Código de Processo Civil).

No que concerne à intimação das testemunhas, determino sejam estas 

intimadas por oficial de justiça, no caso de patrocínio da causa pela 

Defensoria Pública, conforme o art. 455, § 4°, IV, do Manual de Processo 

Civil.

Contudo, caso se tratem de testemunhas arroladas pela parte 

representada por advogado, cabe ao Advogado que as arrolar proceder 

com a sua intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado/carta precatória, nos termos da sugestão constante no item 

2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99269 Nr: 5890-14.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Pahim Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Katia de Camargo - OAB:MT 17.756, Patrícia Tieppo Rossi 

- OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos em correição etc.(...) Decido.Pois bem.Nos ditames da decisão 

exarada nos autos da Ação Trabalhista n. 0003091-66.2016.5.23.0101 

com trâmite na Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde/MT (fl. 80), e nos 

termos do art. 855 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

penhora dos créditos existentes em favor da Exequente Kayser e 

Seraguci Ltda até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em 

decorrência do acordo firmado com a Executada Neusa Pahim Martinazzo, 

para fins de:INTIMAR a Executada Neusa Pahim Martinazzo para que não 

proceda com o pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) em favor da Exequente Kayser e Seraguci Ltda, com fundamento no 

art. 855, I, do Código de Processo Civil;DETERMINAR que a Executada 

Neusa Pahim Martinazzo, até a data do vencimento das respectivas 

parcelas, proceda com o depósito judicial da quantia de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), diretamente nestes autos;ADVERTIR a Executada 

Neusa Pahim Martinazzo que só será exonerada da obrigação se efetuar 

o depósito judicial dos valores ao crédito penhorado, bem como se negar o 

débito em conluio com a Exequente Kayser e Seraguci Ltda, 

considerar-se-á em fraude de execução, nos ditames dos § 2° e § 3°, do 

art. 856, do Código de Processo Civil.Considerando a urgência da medida, 

uma vez que a primeira parcela apresenta como data de vencimento o dia 

30.04.2018, serve a presente como mandado de intimação.Comunique-se 

o Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.De 

mais a mais, cumprido os itens retro, intime-se a parte 

Exequente.Outrossim, determino que a Secretaria Judicial proceda na 

forma do art. 1.028, § 3°, da CNGC/MT, em relação ao registro de “penhora 

no rosto dos autos”.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76316 Nr: 4886-44.2013.811.0086

 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: Astor Kayser, Espolio de Romilda Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neli Alves Kolling, Ivanio Odirlei Krolling, Jose 

Kolling, Traude Catarina Strub Kolling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Milene Arissava - OAB: MT 16.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B, Maycon Tadeu Lamim - OAB:MT 16.012, Rogério 

Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A, Sem adv. - OAB:

 Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

na Ação de Rescisão Contratual c.c Perdas e Danos, proposta por Astor 

Kayser e Espólio de Romilda Noemia Manteuful Kayser, ambos 

qualificados, em face de Neli Alves Kolling, Ivan Odirlei Kolling, José Koling 

e Traude Catarina Strub Kolling, todos qualificados, em consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para:RESCINDIR o contrato dos autos e 

adendos.CONDENAR os requeridos de forma solidária a devolver os 

valores pagos pelos requerentes em razão da relação contratual com 

juros de mora de 1% (um por cento) e multa moratória de 10%(dez por 

cento) a incidir da data da notificação extrajudicial (24.03.2011); correção 

monetária em relação a primeira parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) a partir de 30.03.2005 e a segunda parcela de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) desde 30.06.2005; ao pagamento de 2% (dois por 

cento) do valor da causa atualizado a título de multa por litigância de má 

fé.Ante a sucumbência maior dos requeridos, condeno-os solidariamente 

em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da 

condenação.P.I.C.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112388 Nr: 7225-34.2017.811.0086

 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: Vanessa Kitagawa Amaral Adiers

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Condenatória de Reposição de Subsídios ajuizada por 

Vanessa Kitagawa Amaral Adiers, em desfavor de Município de Nova 

Mutum, ambos já qualificados nos autos.

 Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 

98, CPC.

 Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência 

formulado na exordial, mormente por considerar o disposto no art. 1º, 

parágrafo 3º da Lei n. 8.437/92.

 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.

Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção 

das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;
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3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112181 Nr: 7117-05.2017.811.0086

 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: Natani Brambila Giopatto Pazinatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAMOS DOMINGOS - 

OAB:49467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte c.c. Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por Natani Brambila Giopatto Pazinatto em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Com a inicial (fls. 05/09), juntou documentos às fls. 09v/33, de maneira 

especial a negativa de concessão do benefício pela via administrativa às 

fls. 32.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, conforme art. 98 do Código de 

Processo Civil.

De mais a mais, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que ausentes os requisitos 

legais, mormente ante a não demonstração ab initio da manutenção da 

qualidade de segurado do de cujus.

 Cite-se a parte Requerida para que, querendo, responda a presente ação, 

no prazo legal.

 Consigne-se no mandado que, não sendo contesta a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 344).

Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira.

Em seguida, voltem-me imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 97399 Nr: 4702-83.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar Trentini, Angela Aparecida Trentini, 

Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Oliveira 

Freitas - OAB:166496/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente/Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de devolução da missiva ao Juízo Deprecante.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se a presente epístola 

ao Juízo de Origem, com as nossas homenagens.

Com o aporte aos autos de manifestação, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95498 Nr: 3369-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAVES COM. E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, Maria Cristina Rossetto Lopes, Naildo da 

Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Gomes - OAB:SP 

265.959, Emilene Aparecida Martins e Souza - OAB:SP 262.785, Ieda 

Maria Pando Alves - OAB:SP 125.618, Paulo Cesar Victorino de 

Paula - OAB:SP 282.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:, Wallison 

Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos em correição, etc.

 Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso (Código n. 113758), até 

ulterior deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112391 Nr: 7228-86.2017.811.0086

 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: Markele Isabel Nascimento Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação Condenatória de Reposição de Subsídios ajuizada por 

Markele Isabel Nascimento Oliveira, em desfavor de Município de Nova 

Mutum.

 Postergo a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

evidência formulado na exordial para após a fase postulatória, mormente 

por considerar a necessidade de aporte aos autos de informações pela 

parte Requerida.

 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.

Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção 

das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, nos 

seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80029 Nr: 3176-52.2014.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Clemente Juvenal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Regis dos Reis - 

OAB:390.988 / SP, Fabio Teixeira Ozi - OAB:SP 172.594, Fernando 

Simão - OAB:MT 10.066-B, Flavio Pereira Lima - OAB:SP 120.111, 

Lígia Chaves Martines Fernandes - OAB:391.098 / SP, Thamires 

Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Orleans e 

Bragança - OAB:282.419/SP, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373/SP, Renato Caldeira Grava Brazil - OAB:SP 305.379, 

Sergio Bermudes - OAB:33.031/SP

 Vistos em correição, etc.[...]. Decido.Pois bem. De proêmio, saliento que 

considerando o julgamento dos Recursos de Agravos de Instrumento n. 
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1003061-10 .2016 .8 .11 .0000 ,  100779822 -22 .2017 .8 .11 .0000  e 

1008004-36.2017.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, determino o regular prosseguimento da carta precatória.Ademais, 

verificando que fora negado provimento ao Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 1003061-10.2016.8.11.0000, mantida a decisão às fls. 

507/509, que homologou o laudo no valor de R$ 29.500.000,00 (vinte e 

nove milhões e quinhentos mil reais).De mais a mais, determino o fiel 

cumprimento da decisão às fls. 719/732, para fins de intimar o Leiloeiro 

Judicial Oficial para realização dos atos necessários a renovação da 

segunda praça.Outrossim, deve ser observado os valores já pagos ao 

Leiloeiro Judicial Oficial à fl. 677.Comunique-se o Senhor Leiloeiro Judicial 

e o Juízo Deprecante.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114974 Nr: 1332-28.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Pavoski, Jailson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), para fins de 

regularizar o conjunto probatório da sua situação de pobreza.

 Cabe à parte postulante demonstrar, contabilmente e de forma detalhada 

o motivo da alegada impossibilidade de pagar a taxa judiciária exigida, 

acostando documento hábil a comprovação de tal alegação, sob pena de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, nos moldes do art. 99, § 

2°, do Código de Processo Civil.

 Com o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37305 Nr: 351-48.2008.811.0086

 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 de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandir Juraci Zandona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique da Rocha - 

OAB:SP 230904

 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 executada, por seus advogados, para que 

informe os dados bancários necessários à liberação de valores 

bloqueados em seu favor, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115727 Nr: 1682-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiana Mainente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Defiro o requerido pela parte Exequente no item “a” à fl. 7, consoante 

regras do art. 828 do Código de Processo Civil.

Releva notar, que compete a parte Exequente se dirigir aos registros bens 

e providenciar a devida averbação, efetuando o pagamento dos 

emolumentos devidos, comunicando o juízo no prazo de 10 (dez) dias, 

após a concretização do ato, vide conteúdo do art. 828, § 1°, do Manual 

de Processo Civil.

Sobre o tema, eis a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Caberá ao 

exequente se dirigir aos registros de bens e realizar a averbação, sendo 

de sua responsabilidade a eventual abusividade nessa conduta.”

 Ademais, dê-se fiel cumprimento ao determinado na decisão às fls. 16/17.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112422 Nr: 7244-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 87909 Nr: 3671-62.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 3356-05.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando a Citação de fls. 132, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao 

feito,requerendo o que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 21522 Nr: 77-26.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Daniel Faccio, Inlogs Logística LTDA, 

Denofa do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Lucien Fabio Fiel Pavoni - OAB:MT 6.525, 

Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.209 CNGC/MT, impulsiono os 

autos com a finalidade de que seja intimada a parte devedora, na pessoa 

de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague a quantia 

devida descrita nos cálculos apresentados às fls. 271/273, no valor de 

(R$ 17.035,20), sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no artigo 

523, §1º, do NCPC, podendo, na oportunidade, apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525, do NCPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105331 Nr: 3478-76.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed - Cuiabá - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN B A DOS SANTOS ME, ELLEN BIANCA 

ANDRADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaia de Souza Araujo Menezes 

- OAB:MT 20.237, Jaqueline Proença Larrea - OAB:MT 13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando a Citação de fls. 64, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao 

feito,requerendo o que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97266 Nr: 4624-89.2016.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Método Desenvolvimento Urbano e 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, Maria Odete de Oliveira Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 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.: 97943 Nr: 5073-47.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FARMACEUTICOS LTDA-EPP/WHESLEY BRITO DA SILVA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:MT 6.576, José Avelino de Novaes Junior - 

OAB:11180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido andamento ao feito, requerendo o que entender de direito sob 

pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103049 Nr: 2146-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, Luiz Henrique Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando a citação às fls. 48, bem como da correspondência 

devolvida de fls 49, impulsiono estes autos para intimar a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao 

feito,requerendo o que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83221 Nr: 936-56.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalurgica Xingu Ltda, Delison da Costa e 

Silva, Vinicius Mayer, Fabiana Michele Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora acerca dos endereços localizados 

nos autos, bem como para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87966 Nr: 3707-07.2015.811.0086

 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: Flávio Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Eletro.COM, Transete Tranportadora 

Seguro Ltda, Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:MT 13.640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT 13.431-B, HEMERSON LEITE DE SOUZA - OAB:20626/O, 

Lasthênia Freitas Varão - OAB:4695/MT, SIMONE GADELHA LEMPP 

SAQUETTI - OAB:11350

 Considerando que da publicação da decisão de fls. 243 não constou o 

nome dos atuais patronos das requeridas Ricardo Eletro.Com e Banco 

Itaucard S/A, remeto a decisão rero à republicação: "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 e/ou 

designação de audiência, conforme o caso. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76058 Nr: 4634-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 
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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.: 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

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

embargante, na pessoa do seu procurador, acerca da certidão do oficial 

de justiça a fl. 55, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54158 Nr: 1645-96.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araguaia Móveis e Eletro Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ina Fryder Ronsani (Espolio), Jaqueline 

Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando a citação às fls. 53, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao 

feito,requerendo o que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74829 Nr: 3365-64.2013.811.0086

 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: Valdemar Grando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Santiago Lopes, Hospital e 

Maternidade São Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antonio Siqueira Campos 

- OAB:MT 3.759, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:MT 4.677, Alex Sandro Sarmento Ferreira - 

OAB:MT 6551-A, Amandha Gabriella Tamburrino Feitosa - 

OAB:22.633, Andre Luiz Cardozo Santos - OAB:MT/7.322, Francisray 

Arthur Santos Alves - OAB:18.798, Luiz Augusto Malheiros Abreu 

Cavalcanti - OAB:18.806, Mauricio Aude - OAB:MT 4667, Mikael 

Aguirre Cavalcanti - OAB:MT 9.247, Pedro Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7.042/MT

 Vistos.

Considerando que transitou em julgado as decisões proferidas nos autos 

77638 e 77639, nas quais foram revogados os benefícios da assistência 

judiciária gratuita e readequado o valor da causa, determino que proceda 

as retificações necessárias nos autos.

Do mesmo modo, determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor 

proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo 

Civil.

 Recolhidas as custas processuais, retornem os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115445 Nr: 1555-78.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VRPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Elesanderson Silva - 

OAB:SP/242.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, intime-se a Equipe Multidisciplinar deste juízo para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, proceda à realização de estudo psicossocial.

Ademais, cumpra-se na forma deprecada, procedendo-se à citação e 

intimação da requerida Luciana Guimarães Veloso, para comparecer à 

audiência designada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência de instrução para 

o dia 05/06/2018, às 10:30 horas.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Processe-se o presente feito em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105010 Nr: 3296-90.2017.811.0086

 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: Banco BTG Pactual S.A., Patria Credit Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial, Bny Mellon Serviços 

Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves de Freitas, Beatriz Alves de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Lucas Pascoal Bevilacqua 

- OAB:SP/357.630, Marcelo Lamego Carpenter - OAB:SP 346.434-A, 

Marco Aurélio de Almeida Alves - OAB:SP/284.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que os documentos de fls.516, 523 e 

528-v estão ilegíveis.

Desta forma, intime-se o causídico da parte autora para juntar os 

documentos de forma legível, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do 

art. 218, § 3º, do CPC

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 866 Nr: 1618-94.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio, Lourival Antonio 

Sperandio, Orlando Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandira Rosses Spindola - 

OAB:3.509-B

 Vistos.

Proceda a retificação no tipo de ação, uma vez que se trata de execução 

de título extrajudicial, conforme se verifica da exordial.

 Outrossim, defiro o pedido de fl. 135 e, por consequência, determino a 

suspensão do processo até o dia 27/12/2018, conforme requerido pela 

parte autora.

Outrossim, após o decurso do prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37504 Nr: 498-74.2008.811.0086

 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
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 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Valcanaia, Sergio Paulo Valcanaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:MS 8.767, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Santana Franco - 

OAB:4255/MT, Antonio rogério Assunção da Costa - OAB:7030, 

Ronaldo Cesário da Silva - OAB:6781/MT

 Vistos.

 Às fls. 239/241, o perito nomeado nos autos apresentou proposta de 

honorários no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Instado a se manifestar a respeito da proposta de honorários da perícia, a 

parte requerente pugnou pela redução do valor apresentado pelo perito, 

sob o argumento de que o valor é elevado devido ao valor da causa.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a parte requerida, 

pois, considerando o grau de complexidade da perícia a ser realizada, o 

valor indicado a título de honorários periciais não é exorbitante.

Desse modo, mantenho os honorários periciais na importância de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), de forma que concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para o requerente efetuar o depósito dos referidos valores.

Intimem-se as partes e o perito da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101185 Nr: 910-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edneia Silvana Gonçalves - 

OAB:12320/MT, Edson Machado Barreto - OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE PARTILHA E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada pela requerente ROSÂNGELA OUTO 

MATOS FERNANDES, em face de JOSÉ MACHADO FERNANDES, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 90/93, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 90/93, 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.

 Cancele-se a audiência designada para a data de 20/04/2018.

Honorários advocatícios 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, nos termos do art. 90, §3°, do Código de Processo Civil.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75451 Nr: 4006-52.2013.811.0086

 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: Maria Elza Gomes Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Silva Viana ("Tonhão"), Elizangela 

Gomes Viana, Eliane Gomes Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82642 Nr: 553-78.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio César Zak Muchalak, Sibelle da Silva 

Justen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52553 Nr: 106-95.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Carlos Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD Comercio de Consorcios Ltda, Douglas 

Sousa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA FERREIRA DE 

ALMADA - OAB:15817/O

 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.: 73172 Nr: 1693-21.2013.811.0086

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendel Candido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104767 Nr: 3149-64.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Lima Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83470 Nr: 1095-96.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Tereza Kochenberger Hattge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogerio Kogler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte requerida apresentou 

contestação às fls. 57/73, bem como denunciou a lide, nos termos do 

artigo 125, II, do Novo Código de Processo Civil, visto que a causa 

determinante para o acidente teria sido a nuvem de poeira causada pelas 

máquinas da fazenda do denunciado à lide. Ademais, é de se registrar que 

o requerente quando da apresentação de impugnação à contestação, 

nada se manifestou sobre a denunciação à lide. Assim, tenho pela 

admissão da denunciada à lide de Dirceu Ogliari. Desse modo, cite-se o 

denunciado a lide para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal, 

nos termos do artigo 126 do Novo Código de Processo Civil, constando as 

advertências legais. O denunciante deverá providenciar a citação no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento, em 

observância ao artigo 131 do Novo Código de Processo Civil. Procedam as 

devidas retificações na capa dos autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105258 Nr: 3435-42.2017.811.0086

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda, Syngenta 

Proteção de Cultivos Ltda, Du Pont do Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) 

S/A, Banco Original S.A, Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., Arysta 

Lifescience do Brasil Industria Química e Agropecuaria LTDA, Banco do 

Brasil S/A - Agência de Cuiabá, AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Banco ABC Brasil 

S.A, Rural Soluções e Serviços LTDA, MT Comércio de Combustíveis 

LTDA, Zaid Arbid, Fiagril Ltda, Bayer S.A, Banco de Lage Landen Brasil 

S.A, Itaú Unibanco S.A., Email -Empresa de Mineração Aripuanã LTDA, 

Produquímica Indústria e Comércio S.A, Ronaldo Liparizi, Compacta 

Comercial Ltda, KPMG Corporate Finance Ltda, AIR TRACTOR INC, Banco 

CNH Industrial Capital S.A., Antonio Roberto Favoreto, José Milton 

Favoreto, Fiagril Ltda, Odilio Balbinotti Filho, Basf S/A, Banco Safra S/A, 

Banco Votorantim S/A, Raízen Combustiveis S/A, Banco Indusval S.A, Du 

Pont do Brasil - Divisão Pionner Sementes, Banco Pan S/A, BNDES – 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BANCO 

CITIBANK S/A, Passos e Sticca Sociedade de Advogados, Horli Osmar 

Gaigher e Cia LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, Afonso Decanini Neto - OAB:OAB/MT 

9.123, André Ricardo Passos de Souza - OAB:165202-A, Antonio 

Lima Cunha Filho - OAB:SP 267.842, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948, Carlos Augusto Tortoro Junior - OAB:SP/247.319, 

Carlos Roberto Liparizi - OAB:, Carmona Maya, Martins e 

Medeiros Sociedade de Advogados - OAB:OAB/SP 11.758, Celso 

Umberto Luchesi - OAB:SP 76.458, César Augusto Terra - OAB:PR 

17556, Clovis Sguarezi Mussa de Morais - OAB:OAB/MT 14.485, 

Daniel Viana de Melo - OAB:SP 309.229, Dariel Elias de Sousa - 

OAB:OAB/MT 11.945, Domicio dos Santos Neto - OAB:OAB/MT 

113.590, Duilio Piato Junior - OAB:3719/MT, Eduardo Silva Gatti - 

OAB:OAB/MT 234.531, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT 13.431-B, Fernando Bilotti Ferreira - OAB:SP 247.031, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MT 4032, GERALDO FONSECA 

DE BARROS NETO - OAB:206438, Glauber Facão Acquati - 

OAB:OAB/SP 163.601, Guilherme Fontes Bechara - OAB:SP 282.924, 

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:MT 5.367, João 

Leonelho Gabardo Filho - OAB:PR/16.948, João tito Schemini 

Cademartori Neto - OAB:OAB/MT 16.289-A, Joifer A. Caraffini - 

OAB:13.909, Jorge Luis Zanon - OAB:MT 9.975-A, JOSE ERCILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9.977, Jose Fabio P. Ferrarini - OAB:MT 14.864, 

Josimar Loula Filho - OAB:MT 14.290, Leticia Lucas Salem - 

OAB:SP/352.236, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993, LUIZ 

GUSTAVO CURTI NATACCI - OAB:221683, Marcelo Lopes - OAB:SP 

160.896-A, Maria Isabel Vergueiro de Almeida Fontana - 

OAB:285.771 SP, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, Pablo Dotto - 

OAB:OAB/SP 147.434, Paula Souza de Menezes - OAB:OAB/RJ 

109.716, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074, Ralph Melles 

Sticca - OAB:236471/SP, Rannier Felipe Camilo - OAB:MT 22.135-B, 

Ricardo Cholbi Tepedino - OAB:SP 143.227-A, Roberto Carlos 

Keppler - OAB:SP 68.931, Rodrigo Cinesi Píres de Mello - 

OAB:318.809/SP, Rodrigo Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo - 

OAB:SP/139.002, SELMA REGINA DIAS FAVORETO MORANDI - 

OAB:386792, SIMONE MAIA NATAL - OAB:346800, Simone Zaize de 

Oliveira - OAB:SP 132.830, THIAGO GONÇALVES BERGAMASCO 

FERRARI - OAB:328819, Vittor Arthur Galdino - OAB:MT 13.955, 

Waldemar Deccache - OAB:140500-A/SP, Willian Carmona Maya - 

OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Em relação ao pedido formulado pela recuperanda Tauá Biodiesel 

LTDA para que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de 

inclusão da empresa Agropecuária Tauá LTDA na presente recuperação 

judicial, tenho que a decisão deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos, uma vez que não há nos autos fatos novos capazes de 

alterar o anteriormente decidido. É de se ressaltar também que, conforme 

o disposto no acórdão carreado às fls. 3928/3934, no agravo interno de 

nº 1008276-30.2017.811.0000, foi dado provimento ao citado agravo 

interno para indeferir a liminar pleiteada no recurso de agravo de 

instrumento e manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, ou 

seja, o indeferimento da inclusão na recuperação judicial da empresa 

Agropecuária Tauá LTDA. Outrossim, no que diz respeito ao pedido de 

redesignação da data da assembleia geral de credores e da alteração do 

local da assembleia, tenho que o pedido não merece prosperar. Explico. A 

comarca de Nova Mutum não é de difícil provimento e acesso, de modo 

está localizada ha aproximadamente 260 km da capital do estado, de forma 

que o acesso se dá por meio de rodovias pavimentadas, sendo uma 

estadual (MT-010) e federal (BR 364 e 163), de forma que uma das 

rodovias é, inclusive, pedagiada (BR 163). Ademais, diferente do 

informado pelo requerente, a cidade tem cobertura de rede hoteleira, 

sendo possível a estadia de todos os credores. Desse modo, MANTENHO 

A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES designada para o dia 26 de abril de 

2018, em primeira convocação, e para o dia 10 de maio de 2018, em 

segunda convocação, a ser realizada no Terraço Casarin, localizado à 

Avenida Mutum, nº 1500N, Centro, com credenciamento às 09h00min e 

instalação às 10h00min. Por fim, registro que o pedido formulado pela 

credora FIAGRIL LTDA às fls. 4092/4094 não será apreciado nestes 

autos, mas no processo de execução nº 11308-08.2015.811.0086, uma 

vez que se trata de ato constritivo determinado naqueles autos, bem como 

que o citado pedido foi repetido naqueles autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101222 Nr: 942-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celito Lagos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando a citação às fls. 44, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao 

feito,requerendo o que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107187 Nr: 4554-38.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozer Braga & Rodrigues Braga Ltda. - Me, 

OSMAIR MOZER BRAGA, ELISABETE RODRIGUES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando a citação às fls. 34, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao 

feito,requerendo o que entender de direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 2636 Nr: 1552-12.2007.811.0086

 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: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Menolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE REURSOS AO 

TESOURO NACIONAL proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT em 

desfavor de JOSÉ CESAR MENOLLI, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Consta da exordial que o requerido foi prefeito do Município de Nova 

Mutum/MT no mandato de 1993 a 1996, de forma que teria obtido alguns 

recursos do Ministério da Educação, a saber:

 • Convênio 5034/95 – valor de R$ 692.798,12 (seiscentos e noventa e 

dois mil, setecentos e noventa e oito reais e doze centavos), para 

conclusão da escola agrícola e aquisição de equipamentos;

• Convênio 5319/96 – valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

Narra que ambos os recursos foram transferidos pelo Fundo Nacional da 

Educação – FNDE para este Município. Entretanto, narra que os recursos 

não teriam sido devidamente destinados, ocasião em que o autor teria sido 

notificado pela Delegacia do MEC de Mato Grosso, por meio do ofício 

092/98/SEAPC/FIPAT/DEMEC/MT, para efetuar a devolução aos cofres do 

FNDE da quantia de R$ 201.308,45 (duzentos e um mil, trezentos e oito 

reais e quarenta e cinco centavos).

 Alega que em virtude da situação narrada o Município de Nova Mutum/MT 

encontrava-se impossibilitado de firmar quaisquer convênios com a 

Administração Federal, fatos que impediriam a realização de inúmeras 

novas obras, bem como a prestação de serviços de maior importância, 

além do bloqueio de todos os recursos já aprovados na esfera Federal.

 Desse modo, pleiteia a procedência da ação para condenar o requerido a 

recolher ao tesouro nacional a importância de R$ 201.308,45 (duzentos e 

um mil, trezentos e oito reais e quarenta e cinco centavos).

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 12/18.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 29/36, 

requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Juntou os documentos de fls. 38/223.

Às fls. 227/228, a União informou que os recursos objeto da presente 

ação são pertencentes e administrados pela FNDE, ente estatal autônomo, 

motivo pelo qual pugnou por sua exclusão da lide e citação da Fundação 

Nacional de Saúde – FNDE por carta precatória.

 Às fls. 230/233, o requerente apresentou impugnação à contestação, 

requerendo, em síntese, a procedência dos pedidos contidos na inicial, 

bem como requereu a citação da FNDE por Carta Precatória.

Às fls. 234, determinada a citação da Fundação Nacional da Saúde.

Às fls. 244, a Fundação Nacional De Saúde foi devidamente citada.

Às fls. 255, a Fundação Nacional De Saúde – FNS, informou que se trata 

de recurso oriundo da FNDE e não da FNS.

Às fls. 271/272, o requerente pugnou pela citação do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Às fls. 280/282, o Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação – 

FNDE, requereu a inspeção in loco a ser realizada em novembro para 

comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, bem como 

requereu sua inclusão na lide como assistente na presente ação.

 Às fls. 292, o Ministério Público Estadual requereu o deslocamento da 

competência para o âmbito federal, tendo em vista o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, figurar no feito como litisconsorte 

ativo necessário.

Às fls. 295/298, o requerido pugnou pela juntada de documentos 

atestando o adimplemento deste junto ao FNDE, motivo pelo qual pugnou 

pela extinção do feito.

 Às fls. 307/308, decisão declinando da competência em favor da Justiça 

Federal.

Às fls. 316, decisão determinando a intimação do ente federal para que 

justifique se possui interesse em integrar a lide.

Às fls. 322/324, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

pugnou pela sua não inclusão no polo ativo da demanda, colocando-se a 

disposição para o bom andamento da demanda.

Às fls. 326/327, decisão declinando da competência em face da Justiça 

Estadual, determinando a remessa dos autos ao juízo da comarca de Nova 

Mutum/MT.

Às fls. 333, designada audiência de conciliação.

Às fls. 336, decisão tornando sem efeito a audiência anteriormente 

designada, bem como determinando a intimação das partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir.

Às fls. 341, o Município de Nova Mutum/MT requereu que seja oficiado ao 

FNDE a fim de certificar a autenticidade do oficio carreado às fls. 297 pelo 

requerido.

Às fls. 346/347, o requerido pugnou que seja aguardada a resposta do 

ofício expedido ao FNDE, a fim de certificar a autenticidade do oficio de fls. 

297.

Às fls. 356/357, o Parquet requereu que seja suscitado o conflito negativo 

de competência pelo juízo desta comarca.

Às fls. 358/359, decisão afastando o conflito negativo de competência, 

bem como que seja reiterado o ofício de fls. 351.

Às fls. 364, certidão que decorreu o prazo para o assistente atestar a 

autenticidade do referido documento.

Às fls. 375/377, o Fundo Nacional da Educação informou que as 

prestações de contas dos convênios nº 5319/96 e 5034/95 estão 

devidamente aprovadas, porquanto, autentico o documento de fls. 297.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

1 – Do julgamento antecipado da lide:

Em detida análise dos autos, verifico que as provas nele colacionadas são 

suficientes para o julgamento da lide, vez que se trata unicamente de 

questão de direito, e por entender que a matéria discutida nestes autos 

não prescinde de produção de provas em audiência, passo a julgar 

antecipadamente a lide nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já salientou que:

“[...] presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ – 4ª, 

Turma, Resp. 2833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14/08/90, DJU 

de 17/09/90, p. 9513).

Não há questões preliminares a serem apreciadas no feito, motivo pelo 

qual passo ao julgamento do mérito da demanda.

 2.0 – Do mérito:

Quanto ao mérito, tenho que a ação deve ser julgada improcedente. 

Explico.

 Versa a presente lide sobre os convênios entabulados pelo requerido 

José Carlos Menoli, na qualidade de prefeito deste município quando de 

seu mandato, que perdurou de 1993 a 1996, com o Ministério da 

Educação, a saber:

 • Convênio 5034/95 – valor de R$ 692.798,12 (seiscentos e noventa e 

dois mil, setecentos e noventa e oito reais e doze centavos), para 
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conclusão da escola agrícola e aquisição de equipamentos;

• Convênio 5319/96 – valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

O autor aduz que o requerido não teria destinado os recursos conforme o 

previsto nos convênios, motivo pelo qual teria sido oficiado pela Delegacia 

do MEC de Mato Grosso para que procedesse a devolução da importância 

de R$ 201.308,45 (duzentos e um mil, trezentos e oito reais e quarenta e 

cinco centavos).

Entretanto, o documento de fls. 297, devidamente ratificado pelo ofício 

4311/2017/Diade/Cgcap/Difin-FNDE, carreado às fls. 375/377, dão conta 

de que as prestações de contas referente aos convênios 5034/95 e 

5319/96 foram devidamente aprovadas, porquanto, aplicadas de forma 

correta os recursos encaminhados pelo Fundo Nacional de Educação – 

FNDE, não havendo que se falar no ressarcimento de recursos ao 

Tesouro Nacional.

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

 Honorários advocatícios pelo requerente, os quais fixo na importância de 

10 % sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º c/c § 4º, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

devidas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102100 Nr: 1525-77.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLSC, JdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Granja de Souza - 

OAB:MT 12.343

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos à fl. 27, em face da 

sentença de fls. 26, alegando que o decisum estaria eivado omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado às fls. 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89983 Nr: 3373-51.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antonio Mazzardo, Fabia Andréia 

Kamchen Mazzardo, Genilde Maria Pahim, Vitólio Luiz Mazzardo, Claudina 

Maria Motter Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - OAB:MT 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:, sem 

advogado - OAB:

 :1.Considerando o lapso temporal entre o pedido de conversão 

(06.10.2014) e a presente decisão, intime-se a parte Exequente para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente memorial de cálculo 

atualizado.2.Após, intime-se a parte Executada para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre o cálculo, sendo que o silêncio será 

considerado como concordância.3.Ultrapassado o prazo legal acima 

assinalado, e considerando a ausência de discordância, HOMOLOGO 

desde logo o cálculo apresentado.4.Por fim, nos moldes do artigo 829 e 

seguintes do Código de Processo Civil, intime-se a parte Executada, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos, para os atos desta ação, a 

fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC).Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, 

proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial 

de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de 

mandadoO cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-83.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO GOULART BARCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUCATAO 3R RECICLAGEM 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: MANOEL JOAO GOULART 

BARCELLOS Dados do Processo: Processo: 8010069-83.2015.8.11.0086 

Valor causa: R$ 2.450,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

29/05/2018 Hora: 14:30 REQUERENTE: MANOEL JOAO GOULART 

BARCELLOS Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN 

MICHEL - MT0007262A Nome: MANOEL JOAO GOULART BARCELLOS 

Endereço: Rua DOS INGAZEIROS, 1461, N APARTAMENTO 303 3º 

ANDAR, JARDIM DAS ORQUIDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: SUCATAO 3R RECICLAGEM LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: SUCATAO 3R RECICLAGEM LTDA - ME Endereço: 

Avenida DOS BEIJA FLORES, 405 N, Contaseg Acessoria Contábil, Ao 

lado da Ortobom, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): REQUERENTE: MANOEL JOAO GOULART BARCELLOS 

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, 19 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010423-11.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ZAFFARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010423-11.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 20.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: VALDECIR ZAFFARI Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

GUSTAVO FERNANDES - MT0014916A Nome: VALDECIR ZAFFARI 

Endereço: Rua PROJETADA, S/N, CIDADE ALTA, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MT0015013S-A Advogado 

do(a) REQUERIDO: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - MT0015013S-A 

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Endereço: Rua CHAPECO, 308-E, CX POSTAL 120, CENTRO, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A Endereço: Avenida DAS NAÇÕES UNIDAS, 11711, 22º ANDAR, 

BROOKLIN, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-000 Nos termos da legislação 

vigente, serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do 

retorno dos autos da Turma Recursal, para que requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Nova Mutum - MT, 19 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MARIANO ALVARENGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO CANCIO PELUSO OAB - PR0032521A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010321-18.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDINEI MARIANO ALVARENGA REQUERIDO: BANCO 

RCI BRASIL S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (art. 355, inciso I do 

CPC). 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 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Ante a informação da mudança 

de nome do Reclamado, opino pelo deferimento do pedido de retificação do 

polo passivo para constar Banco RCI Brasil S.A. Proceda o Sr. gestor com 

as alterações necessárias. Cuida-se de Reclamação aforada por Claudinei 

Mariano Alvarenga em desfavor de Banco RCI Brasil S.A. Noticia o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado. Narra que possui com este um 

contrato de financiamento, mas que todas as parcelas estão quitadas. 

Desta forma propôs a presente reclamação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado aduz que os pagamentos das parcelas são 

sempre feitos em atraso o que ocasiona a inscrição do nome do 

Reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como combate a 

existência de danos morais. Entretanto, verifico que as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não trouxe prova alguma de que o 

Reclamante efetua os pagamentos em atraso o que poderia justificar a 

inscrição restritiva. No caso, o Reclamante não reconhece o débito, 

afirmando que as parcelas estão quitadas, inclusive apresentando o 

comprovante do mês de julho/2017 pago em dia, desta forma, incumbia ao 

Reclamado instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência do Reclamante, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito por débito indevido, já que os pagamentos estão sendo 

regularmente efetuados. O apontamento do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do banco 

Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. 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. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 6507407]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-54.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA APARECIDA CANDIDO DA SILVA DORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIUSCIA JOAQUIM XAVIER (REQUERIDO)
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MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CLEUSA APARECIDA CANDIDO 

DA S ILVA DORE Dados  do  P rocesso :  P rocesso : 

8010155-54.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 15.230,04 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/06/2018 Hora: 13:30 REQUERENTE: 

CLEUSA APARECIDA CANDIDO DA SILVA DORE Advogado do(a) 

REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A Nome: 

CLEUSA APARECIDA CANDIDO DA SILVA DORE Endereço: Rua DOS 

CANARIOS, 93, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: CATIUSCIA JOAQUIM XAVIER Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: CATIUSCIA JOAQUIM XAVIER Endereço: Rua RUA DAS 

ORQUÍDEAS, 2135, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-324 Senhor(a): 

REQUERENTE: CLEUSA APARECIDA CANDIDO DA SILVA DORE 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, 19 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-12.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELITANIA DA SILVA QUEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA QUEIROS 

Dados do Processo: Processo: 8010216-12.2015.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 15.760,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

29/05/2018 Hora: 15:30 REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA QUEIROS 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - 

MT0003535A Nome: ELITANIA DA SILVA QUEIROS Endereço: Rua DOS 

FLAMBOYANTS, 1674, ALTO DA COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: Rodovia REGIS 

BITTENCOURT, km 293, EDIFICIO I, POTUVERÁ, ITAPECERICA DA SERRA - 

SP - CEP: 06882-700 Senhor(a): REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA 

QUEIROS 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, 19 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010217-94.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELITANIA DA SILVA QUEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA QUEIROS 

Dados do Processo: Processo: 8010217-94.2015.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 15.760,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

29/05/2018 Hora: 16:30 REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA QUEIROS 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - 

MT0003535A Nome: ELITANIA DA SILVA QUEIROS Endereço: Rua DOS 

FLAMBOYANTS, 1674, ALTO DA COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: Rodovia REGIS 

BITTENCOURT, km 293, EDIFICIO I, POTUVERÁ, ITAPECERICA DA SERRA - 

SP - CEP: 06882-700 Senhor(a): REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA 

QUEIROS 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, 19 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-79.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELITANIA DA SILVA QUEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA QUEIROS 

Dados do Processo: Processo: 8010218-79.2015.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 15.760,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

29/05/2018 Hora: 17:30 REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA QUEIROS 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - 

MT0003535A Nome: ELITANIA DA SILVA QUEIROS Endereço: Rua DOS 

FLAMBOYANTS, 1674, ALTO DA COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: NATURA COSMÉTICOS S.A Endereço: Rodovia REGIS 

BITTENCOURT, km 293, EDIFICIO I, POTUVERÁ, ITAPECERICA DA SERRA - 

SP - CEP: 06882-700 Senhor(a): REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA 

QUEIROS 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, 19 de abril de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 
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ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-95.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ALDAIR DA SILVA CORREA 

Dados do Processo: Processo: 8010204-95.2015.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 15.760,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

05/06/2018 Hora: 13:30 REQUERENTE: ALDAIR DA SILVA CORREA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - 

MT0003535A Nome: ALDAIR DA SILVA CORREA Endereço: Rua DAS 

GAMELEIRAS, 10, 13, EDELMINA QUERUBIM MARCHET, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1300, 

CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERENTE: 

ALDAIR DA SILVA CORREA 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, 

19 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010423-11.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ZAFFARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010423-11.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDECIR ZAFFARI REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto 

apenas em seu efeito devolutivo, sem gratuidade recursal. Intime-se a 

parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 5 de setembro de 2017 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112533 Nr: 7316-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Prata, Eduardo Barros 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, Roberta 

Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais Costa - 

OAB:MT 23.582

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO DOS SANTOS PRATA, Rg: 

7421637, Filiação: Aldilene Ferreira dos Santos e João Garcia Prata, data 

de nascimento: 06/05/1997, brasileiro(a), solteiro(a), higienizador da brf, 

Telefone 8122-2275 mãe. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MP ofereceu denuncia em 28/09/2017 em face do réu 

acima qualificado em curso no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, em razão 

dos fatos ocorridos em 02/12/2017 mo Mercado Lider II, na cidade de Nova 

Mutum/MT.

Despacho: Vistos.Considerando o endereço declinado pelo Parquet à fl. 

72, expeça-se carta precatória à Comarca de Belém/PA, para tentativa de 

citação do acusado, bem como para o cumprimento do mandado de prisão 

expedido em seu desfavor. Restando infrutífera a tentativa, desde já, 

determino sua citação pela via editalícia, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 361 do CPP.Decorrido o prazo supracitado, caso não 

haja resposta, tornem os autos conclusos para nova 

deliberação.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, Joemir Boabaid de Brito, 

digitei.

Nova Mutum, 18 de abril de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116236 Nr: 1953-25.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Leonardo José Stodulski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 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.

Defiro em parte o pedido formulado pela nobre advogada.

 Expeça-se certidão dos processos envolvendo o cliente que ela 

representa, excluindo-se, contudo os feitos de caráter sigiloso, que não 

se inserem na hipótese da Súmula Vinculante 14.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108702 Nr: 5332-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Conceição Souza, Jose Ailton Gomes 

Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:MT 7.975-B, Mathis Haley Puerari Pedra - OAB:22764/O

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para apresentarem as "alegações 

finais", no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 62227 Nr: 796-21.2013.811.0012

 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 DE LOURDES BARBOSA DA SILVA

 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:

 INTIMAÇÃO da parte autor para contrarrazoar no prazo legal, o recurso 

de apelação ofertado pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 62717 Nr: 1372-14.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEONICE GONÇALVES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar no prazo legal, quanto a 

impugnação à execução ofertado pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40021 Nr: 727-23.2012.811.0012

 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: CONCEIÇÃO ROSA DA ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autor para contrarrazoar no prazo legal, o recurso 

de apelação ofertado pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63270 Nr: 1973-20.2013.811.0012

 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: VALDISON BARBOSA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autor para contrarrazoar no prazo legal, o recurso 

de apelação ofertado pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 1917-84.2013.811.0012

 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: IRONILDE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autor para contrarrazoar no prazo legal, o recurso 

de apelação ofertado pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 62227 Nr: 796-21.2013.811.0012

 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 DE LOURDES BARBOSA DA SILVA

 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:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do ajuizamento da ação (04/04/2013 – fl. 

05), conforme disposto no RE 631.240/MG, o que faço com fulcro no art. 

201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91.Por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Por se tratar de verba de caráter 

alimentar, confirmo a liminar concedida na sentença de fls. 63/65, devendo 

o requerido manter o benefício implantado.A verba eventualmente apurada 

deverá ser corrigida, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

A,mplo Especial (IPCA-E), a partir da data de cada vencimento, e 

acrescida de juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o 

entendimento firmado no RE 870.947/SE.Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) - art. 85, §3º, I, CPC - sobre o valor das parcelas devidas até esta 

data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e 

no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Isento o INSS das custas judiciais, em face do determinado 

pela Lei Estadual nº 7.603 do Estado do Mato Grosso.Sentença não sujeita 

a reexame necessário (artigo 496, §3º, I, do CPC).Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Tópico síntese do julgado: a) nome da segurada: 

Maria de Lourdes Barbosa da Silva; b) benefício concedido: aposentadoria 

por idade de segurado especial; c) renda mensal atual: prejudicado; d) 

data de início do benefício – DIB: 04/04/2013 (data do ajuizamento da 

ação); e) renda mensal inicial – RMI: um salário mínimo; f) data do início do 

pagamento: mantenha-se o benefício.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72590 Nr: 1815-91.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCASCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINALVA RIBEIRO DE SOUSA - 

OAB:13.340 - GO

 Vistos.

Considerando que em petitório de ref. 42 a representante da exequente 

informa que a infante se encontra residindo na cidade de Iporá/GO, bem 

como que o foro competente para processamento de ação em que se 

buscam alimentos é o do domicílio do alimentando (art. 53, II, CPC); 

intime-se a representante da exequente, nos termos do art. 10 do CPC, 
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para se manifestar em 5 (cinco) dias.

Após, ao Ministério Público e, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79681 Nr: 1559-17.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEZILIA NONATO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere-se a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover a habilitação dos herdeiros da requerente, juntar certidão de 

óbito desta e, ainda, comprovar o recolhimento das custas processuais e 

despesas de ingresso, sob pena de extinção do feito por ausência de 

condição de procedibilidade (art. 485, IV do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80170 Nr: 1747-10.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM, VMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Citado (fl. 42), a parte executada não indicou bens a penhora ou quitou o 

débito.

Tentada a penhora de ativos financeiros, restou infrutífera (fls. 62/64).

 Para o prosseguimento do feito, a parte exequente requereu a busca de 

veículos via Renajud e de bens via Infoujd em nome do executado e de 

Jaqueline Penteado Quiozini de Andrade.

Ante o exposto, com base no artigo 854 do Código Processo Civil e na 

ordem estabelecida pelo artigo 835, inciso IV do Código Processo Civil, 

defiro o pedido veiculado pelo Exequente, para o fim de autorizar a busca 

de veículos de via terrestre SOMENTE EM NOME DO EXECUTADO LUIZ 

CARLOS DE ANDRADE, o que deverá ser efetivado por meio de consulta 

através do Sistema RENAJUD, uma vez que a pessoa de Jaqueline 

Penteado Quiozini de Andrade é estranha ao feito.

 Defiro também a pesquisa Infojud, em relação ao mesmo executado. 

Decretando, desde já, SEGREDO DE JUSTIÇA.

Após, manifeste-se a Exequente, em 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97600 Nr: 7156-30.2017.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido de medidas protetivas de 

urgência formulado por Janaína Galvão Alves em desfavor de Wilian Alves 

Borges e confirmo a decisão de ref. 04. Considerando o disposto sobre a 

validade das medidas protetivas, declaro que as medidas deferidas terão 

validade pelo período de 01 (ano) ano contados da presente decisão, 

prazo considerado razoável ao término da ação criminal, eventualmente 

em tramite. Assim, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

EXTINTO os presentes autos, com resolução de mérito. Sem condenação 

em custas e honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Oficie-se à DEPOL local para informar acerca 

da conclusão do Inquérito Policial vinculados aos presentes autos. No 

mais, defiro o requerimento do Ministério Público e determino a extração de 

cópia dos autos e a remessa à Autoridade Policial para apuração da 

notícia de suposto abuso sexual sofrida pela filha do casal, bem como a 

remessa de cópia à Promotoria de Justiça Cível; cota de ref. 41. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70824 Nr: 1036-39.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO ROCHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO CARDOSO DE REZENDE 

- OAB:17.604/A-MT, IRAM BORGES DE MORAES ROCHA - 

OAB:32.842-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos, da 

juntada de Impugnação aos cálculos e planilha de ref. 123

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79691 Nr: 1567-91.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Após, conclusos para saneamento e/ou julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 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:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 161495.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 20/06/2018 às 08h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 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:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 161668.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 
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dia 12/06/2018 às 07h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99313 Nr: 48-13.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPDAQ, MEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Assim, conforme previsão legal e diante do requerimento autoral, a 

decretação da prisão civil do executado é medida que se impõe, uma vez 

que, citado, não pagou nem justificou a falta de pagamento das 

prestações alimentícias em atraso.Posto isto, como coação necessária ao 

cumprimento integral da obrigação alimentar, decreto a prisão civil do 

executado Ariel de Acari Gomes, pelo prazo de 30 (trinta) dias.Determino, 

ainda, o protesto da decisão judicial que fixou a pensão alimentícia, nos 

moldes do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Cartório 

de Registro Civil e Tabelionato de Notas e Protesto desta Comarca, 

encaminhando-se os documentos necessários para efetivação do 

protesto da dívida alimentícia atualizada.Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61426 Nr: 2529-56.2012.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FRAGUAS JUNIOR, EMILIANA IMACULADA 

VOLPE FRAGUAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA, MASSAIKO 

SASSAKI, ADALBERTO DA CUNHA DE OLIVEIRA, VALÉRIO FELIPO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 Vistos.

 Considerando a certidão de fl. 521, de onde se extrai que não haverá 

prazo suficiente para apresentação de eventual defesa dos réus revéis 

até a data designada para audiência de instrução, acarretando 

cerceamento de defesa, CANCELO a solenidade.

Intimem-se.

Desde já determino que, decorrido o prazo do edital e da defesa sem 

manifestação, seja nomeado como curador especial um membro da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuante nesta Comarca, 

para exercer a defesa da parte requerida citada por edital.

Intime-se o defensor nomeado para, no prazo legal, se manifestar.

Após, vista a parte autora.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000049-15.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEISSON NUNES DA COSTA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Com base no enunciado 135 do Fonaje, fica a 

parte autora intimada a comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, sua 

qualificação tributária atualizada, demonstrando sua condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Providência necessária para 

garantir-lhe o direito de atuar no polo ativo da presente ação. Decorrido o 

prazo supra, remeta-se o feito para apreciação da MMª. Juíza. O referido 

é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de abril de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010263-14.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS ALVES FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que a parte executada, apesar de intimada (Ids. 

11584976 e 11605431), deixou que o prazo transcorresse sem comprovar 

o pagamento da dívida. Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono 

os autos nos seguintes termos: Tendo em vista a não comprovação de 

pagamento da dívida, com base no artigo 524 do CPC, intimo o exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir os autos com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Decorrido o prazo, remetam-se os 

autos conclusos para análise do pedido de penhora on-line (Id. 11044205). 

O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 19 de abril de 2018 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010300-75.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI ALVES NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se do depósito constante do Id. 

12373105, que a empresa reclamada cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer o que lhe for de direito. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 19 de abril de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-08.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Com relação ao pedido constante do Id. 

12514145 informo novamente a parte autora que o depósito em questão 

foi juntado equivocadamente neste processo, visto que ele é decorrente 

dos autos de nº 8010300-75.2014.8.11.0012, no qual, informo a nobre 

advogada, que foi expedida intimação para sua ciência e manifestação. 

Tendo em vista que o pedido em questão encontra-se prejudicado, expeço 

intimação informando à autora que o presente feito ficará aguardando sua 

manifestação no prazo de 48 horas. Se nada for requerido, como acho 

que é o caso, os autos retornarão ao arquivo. O referido é verdade e dou 

fé. Nova Xavantina / MT, 19 de abril de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 
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Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-42.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MIRANDA DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000183-42.2017.8.11.0012 REQUERENTE: LUCIENE MIRANDA 

DE SOUZA ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do NCPC/15. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. 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. 

A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão 

do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, negando qualquer 

relação comercial que possa ter justificado a conduta da ré, e que a 

negativação no valor R$ 135,99 (cento e trinta e cinco reais e noventa 

nove centavos), contrato n. 0237853633, com vencimento em 10/07/2015 

incluso nos órgãos de restrição em 14/11/2015, conforme extrato 

fornecido pelo SCPC Brasil, foi indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela parte autora. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Ocorre que, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove 

a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao 

incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. Neste caso o dano moral é presumido, in re ipsa, 

comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de demonstração 

da extensão dos prejuízos para que surja a obrigação de indenizar. 

Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente 

e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum indenizatório. 

Insta salientar que a parte reclamante não possui quaisquer outras 

negativações em seus dados, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 

385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sabe-se que a 

reparação de danos morais visa minimizar a dor da vítima, 

proporcionando-lhe satisfação, sem importar em enriquecimento indevido. 

De outro norte, a condenação retrata punição ao ofensor, objetivando 

dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de novos ilícitos. 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). Levando em 

conta esses parâmetros, e por tudo mais que se vê dos autos, a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz para compensar 

pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações pela parte 

reclamada, sempre levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Em relação à litigância de má-fé, entendo que não deve 

ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente aos débitos do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice Franchi 

Barros Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000183-42.2017.8.11.0012 REQUERENTE: LUCIENE MIRANDA 

DE SOUZA ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 
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355, inciso I do NCPC/15. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. 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. 

A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão 

do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, negando qualquer 

relação comercial que possa ter justificado a conduta da ré, e que a 

negativação no valor R$ 135,99 (cento e trinta e cinco reais e noventa 

nove centavos), contrato n. 0237853633, com vencimento em 10/07/2015 

incluso nos órgãos de restrição em 14/11/2015, conforme extrato 

fornecido pelo SCPC Brasil, foi indevida. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte ré deixou 

de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque 

não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela parte autora. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Ocorre que, a parte ré não trouxe aos autos 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove 

a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, 

ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do 

CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao 

incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. Neste caso o dano moral é presumido, in re ipsa, 

comprova-se pela força dos próprios fatos e independe de demonstração 

da extensão dos prejuízos para que surja a obrigação de indenizar. 

Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente 

e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum indenizatório. 

Insta salientar que a parte reclamante não possui quaisquer outras 

negativações em seus dados, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 

385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sabe-se que a 

reparação de danos morais visa minimizar a dor da vítima, 

proporcionando-lhe satisfação, sem importar em enriquecimento indevido. 

De outro norte, a condenação retrata punição ao ofensor, objetivando 

dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de novos ilícitos. 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). Levando em 

conta esses parâmetros, e por tudo mais que se vê dos autos, a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz para compensar 

pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações pela parte 

reclamada, sempre levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Em relação à litigância de má-fé, entendo que não deve 

ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito 

constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente aos débitos do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice Franchi 

Barros Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000180-87.2017.8.11.0012 REQUERENTE: ALONSO JESUS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do NCPC/15. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 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. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 
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sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que as negativações: no valor R$ 

211,56 (duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), contrato n. 

110956918000013, com vencimento em 03/11/2012 incluso nos órgãos de 

restrição em 08/01/2013, e no valor R$ 444,78 (quatrocentos e quarenta 

quatro reais e setenta e oito centavos), contrato n. 110956918000013, 

com vencimento em 07/11/2012 incluso nos órgãos de restrição em 

11/01/2013, conforme extrato fornecido pelo SCPC Brasil, foram indevidas. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha 

utilizado de fraude altamente qualificada. Ocorre que, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. Na sequencia, eom 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Por fim, importa consignar que a parte Reclamante possui outra anotação 

junto ao SPC/SERASA, no entanto, superveniente às discutidas na 

presente reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência 

de outro apontamento posterior, como no presente caso, são levados em 

consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade, já que a situação do autor é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. 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. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência dos 

débitos mencionados na inicial, imputado pela parte reclamada; - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente aos débitos do presente feito; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000180-87.2017.8.11.0012 REQUERENTE: ALONSO JESUS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do NCPC/15. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 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. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que as negativações: no valor R$ 

211,56 (duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), contrato n. 

110956918000013, com vencimento em 03/11/2012 incluso nos órgãos de 

restrição em 08/01/2013, e no valor R$ 444,78 (quatrocentos e quarenta 

quatro reais e setenta e oito centavos), contrato n. 110956918000013, 

com vencimento em 07/11/2012 incluso nos órgãos de restrição em 

11/01/2013, conforme extrato fornecido pelo SCPC Brasil, foram indevidas. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual 

falha em seu sistema de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha 

utilizado de fraude altamente qualificada. Ocorre que, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. Na sequencia, eom 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Por fim, importa consignar que a parte Reclamante possui outra anotação 

junto ao SPC/SERASA, no entanto, superveniente às discutidas na 

presente reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência 

de outro apontamento posterior, como no presente caso, são levados em 
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consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade, já que a situação do autor é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. 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. Pelo exposto, OPINO pelo julgamento de 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência dos 

débitos mencionados na inicial, imputado pela parte reclamada; - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente aos débitos do presente feito; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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Processo Número: 1000100-89.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TEREZ LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000100-89.2018.8.11.0012; Valor causa: R$ 10.301,16; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NELCI TEREZ LANGE Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BMG Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido liminar, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela de 

urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, observo 

não haver restado comprovado o perigo da demora caso a medida não 

seja concedida neste momento processual, conforme passo a expor. Os 

descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora se 

iniciaram em fevereiro de 2017 (ID 12378842), somente vindo ajuizar ação 

em março de 2018, ou seja, mais de um ano depois, o que afasta a 

alegada urgência no presente caso. Ante o exposto, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada 

pela parte autora, diante da ausência dos requisitos necessários. Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

para o momento de eventual interposição de recurso. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como 

intime o reclamante. Tendo em vista que o presente feito trata-se de 

relação consumerista e diante da constatação da hipossuficiência da 

parte autora no caso concreto, em razão de sua falta de conhecimento 

das normas técnicas e à informação, determino a inversão do ônus da 

prova. Advirto que o não comparecimento do reclamante na audiência 

designada implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, em 

revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá 

a parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, 

querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 

TR/TJ). Deverão as partes se manifestar se pretendem produzir provas 

orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando desde já 

testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito comportará o 

julgamento antecipado. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 19 de abril de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000121-65.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL GERACAO 2000 LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIBA RODRIGUES SEVERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000121-65.2018.8.11.0012; Valor causa: R$ 6.064,35; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[Cobrança de 

Aluguéis - Sem despejo]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CENTRO EDUCACIONAL GERACAO 2000 LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: DEIBA RODRIGUES SEVERINO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido liminar, 

nos moldes do Código de Processo Civil, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência e evidência. Enquanto a tutela de urgência 

procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de 

difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o 

direito invocado pela parte. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de 

urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida 

análise dos autos, constato que a tutela de urgência pleiteada nos moldes 

iniciais não merece acolhimento, uma vez que não preenche os requisitos 

legais, conforme passo a expor. A parte autora não demonstrou 

sumariamente seu direito invocado, uma vez que os documentos juntados 

na preambular são insuficientes para comprovar, de plano, que a parte 

requerida esteja se desfazendo de seus bens, necessitando o feito do 

estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa. Ademais, 

verifico que a parte promovente não comprovou o perigo de dano caso a 

medida não seja concedida no presente momento. Em verdade, não 

vislumbro flagrante perigo de dano, tão pouco receio de dilapidação de 

bens, inexistindo nos autos documentos que atestem tais situações. Ante 

o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, eis eu não evidenciada a situação de 

hipossuficiência da parte autora. Cite-se o (a) requerido (a) do inteiro teor 

do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de o não comparecimento implicará em confissão e revelia 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o (a) requerente, cientificando-o (a) 

de que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do 

processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, 

parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte 

reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão 

as partes manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Xavantina/MT, 19 de abril de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 6651 Nr: 398-95.2001.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otaídes Oliveira Cruvinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos augusto de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Antonio Cruvinel - 

OAB:5540/MS, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANDRE BEZERRA 

MARQUES DE SA - OAB:8376

 Vistos, etc.

Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto à petição de fl. 561, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84094 Nr: 4295-72.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Machado Monteiro Lrighel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para encaminhar a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. Com urgência devido 

processo ter audiência designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24566 Nr: 601-76.2009.811.0044

 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 Osório Pizarro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izacir Aleixo Ferreira, Severino Reginaldo 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Vicente Novaczyk - 

OAB:3391-A/MT, Ronaldo Monteiro Feguri - OAB:8328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Martins Pereira - 

OAB:17136/GO, Leonardo Martins Pereira - OAB:26957/GO

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Intime-se a parte interessada para que manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82333 Nr: 3495-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DABdS, CdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82333 Nr: 3495-44.2017.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DABdS, CdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Vistos.Cuida-se de guarda e alimentos formulado por Deuzenira Amancio 

Borges da Silva em favor do menor Cleomar da Silva Costa em face de 

Claudeci Lemes da Costa, todos qualificados no presente feito.Diante da 

previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, 

processe-se em segredo de justiça.Ponderando a alegação de 

hipossuficiência e nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, 

defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.Compulsando os 

autos constato que a relação de parentesco entre o menor e Claudeci 

Lemes da Costa restaram demonstrada (fl. 08).Atento aos preceitos legais 

constantes nos artigos 1.694, § 1º, e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil 

e, considerando a idade do menor, bem como ser obrigação dos genitores 

providenciarem o sustento do filho, fixo os alimentos provisórios em valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional 

vigente, devidos a partir da citação.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do CPC.Citem-se os 

requeridos e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação das partes 

deverá ser pessoal.Ao ser citados, os réus deverão ser cientificados de 

que o prazo para contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para apresentação 

de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à 

parte autora para deliberação em 10 dias.Havendo acordo, vista ao 

Ministério Público para manifestação e, após, volvam-me conclusos para 

deliberações.Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87534 Nr: 1237-27.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo firmado pelas partes e como consequência julgo 

extinto o processo com resolução e assim o faço nos termos 487, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios cada parte arcará com os seus.

Custas pelo autor.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79010 Nr: 1765-95.2017.811.0044
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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: José Carlos de Souza Santos

 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, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - OAB:18192/A

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 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:

 Código nº 83026

Vistos, etc.

Considerando o acórdão de fls. 805, revogo o despacho exarado às fls. 

803 e, via de consequência, mantenho incólume o despacho de fls. 798.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28964 Nr: 1961-12.2010.811.0044

 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: Nilson Antônio Eckert, Carmem Lucia Luiz da Mota 

Eckert, Odair Eckert, Soeli da Vera Bulow Eckert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vieira Tomaz, Ilda Chaves Vieira, João da 

Silva Rocha, Evandro Stabile, Antonio Zozival Milfont Sobreira, Claudionor 

Macarini, O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610, Luiz Foletto - OAB:5282/MT, Realino da Rocha Bastos - 

OAB:5.713/MT, Thales Augusto Caldeira da Rocha Bastos - 

OAB:8.586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, Fabrício Miotto - OAB:6862/MT, Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78403 Nr: 1470-58.2017.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Peruchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21124 Nr: 2577-89.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Josué Corso Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Seigi Katsuki, Augustinho Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel 

- OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) advogado(a) 

Dr(a). LARA MOERSCHBERGER NEDEL, OAB/MT 17.240, para proceder a 

devolução dos autos nº 2577-89.2007.811.0044 - código 21124, no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76242 Nr: 468-53.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Aparecida Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) advogado(a) 

Dr(a). ANDREIA DELA JUSTINA, OAB/MT 13133, para proceder a 

devolução dos autos nº 468-53.2017.811.0044 - código 76242, no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa e outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por 

este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53123 Nr: 2328-31.2013.811.0044

 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: Alberto José Werlang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocha Irrigação e Agropecuária Ltda, Irmãos 

Capuci Ltda, Elton Vinícius Capuci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEIDE BARBADO - 

OAB:14805-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 560 de 810



 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84195 Nr: 4346-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Nogueira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:3402-B/MT

 Vistos.

Após verificar a resposta à acusação apresentado pelo acusado observo 

que não é o caso de absolvição sumária, já que não se encontram 

presentes nenhuma das situações previstas nos incisos I à IV do artigo 

397 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/04/2018, às 15:00 horas.

Int.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61987 Nr: 1457-30.2015.811.0044

 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: Deodato Menck Cintra, Maria Luiza Antunes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva Abel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:65111/SP, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o endereço que constou na consulta INFOJUD constou 

o mesmo endereço que o Sr. Oficial de Justiça tentou proceder a citação ( 

fl. 145), defiro o pedido de citação via edital formulado no item 4 da petição 

de fl. 170/170verso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80916 Nr: 2711-67.2017.811.0044

 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: Edna Lopes Kochan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84195 Nr: 4346-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Nogueira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:3402-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ,

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a Advogada 

do Denunciado Jonatha Nogueira Maia para comparecer à audiência 

redisignada para o dia 09 de maio de 2018, às 13:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76651 Nr: 642-62.2017.811.0044

 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: Vera Lucia Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Rio Bravo I Agropecuaria S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 642-62.2017.811.0044 (Código 76651)

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 02 de Abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81468 Nr: 3033-87.2017.811.0044

 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: Posto Laraianas Ltda, José Carlos Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Aparecida Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84679 Nr: 4525-17.2017.811.0044

 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: GG, Leopoldo Valandro, Rosangela Aparecida Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins que houve equivoco quanto a 

certidão de folhas retro, haja vista que não tinha sido juntado o Auto de 

Avaliação, razão pela qual foi devolvido sem a cota ministerial. Portanto, 

deverá ser intimado do requerente para manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias acerca do Laudo e após será remetido ao Ministério Público para 

manifestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-51.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 
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- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-50.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELI DOS SANTOS BATISTA (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)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010449-38.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVENIDA (EXECUTADO)

MATHEUS TELO - ME (EXECUTADO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

CALCARD (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS GLERIAN OAB - MT0012112A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

RENATA DE RESENDE GOMES OAB - PR0072230A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovida MATHEUS TELO - ME dos termos do r. despacho do ID 

nº 11306863, bem como do recibo de protocolamento de bloqueio via 

bacenjud juntado no ID nº 12816961, para querendo, apresentar 

impugnação ao valor bloqueado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-94.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovida dos termos da r. sentença do ID nº 12800264.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010637-94.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

Processo n. 8010637-94.2016.8.11.0044 Vistos, etc. Autorizada pelo 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda. 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. Fundamento. Decido. A 

reclamada apresentou defesa arguindo, em preliminar, a ilegitimidade 

passiva, ao argumento de que não é responsável pelo possível defeito 

apresentado na mercadoria adquirida pela parte reclamante. Contudo, 

rejeito a preliminar, uma vez que de acordo com o disposto no artigo 18, 

caput, do CDC, os fornecedores dos produtos são solidariamente 

responsáveis pelos vícios de qualidade e quantidade que tornem os 

produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Em síntese, sustenta o 

reclamante que adquiriu produto telefone celular via internet da reclamada, 

no valor de R$1.681,90 (um mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa 

centavos), todavia, ao receber o produto o mesmo apresentou defeitos 

(envelope violado, capa riscada e não funcionou...), sendo que ao entrar 

em contato com a ré a mesma não solucionou o problema. Compulsando 

detidamente o presente feito, observo que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, sendo tal fato 

incontroverso. Assim, observo que das fotos apresentadas na inicial 

demonstram que o produto quando da sua entrega apresentou defeitos. 

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na 

medida em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado ao 

consumidor. O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge 

da falha na prestação do serviço da reclamada em não efetuar a 

substituição do produto defeituoso por um novo, e também restituir o valor 

pago pela mercadoria a título de dano material. No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada que fogem aos acontecimento do cotidiano. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar 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, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Com relação aos danos materiais, tenho que restaram 

demonstrados, no valor de R$ 1.681,90 (um mil seiscentos e oitenta e um 

reais e noventa centavos). Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, 
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inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o 

pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, ambos a partir desta data, bem como ao pagamento da 

quantia de R$1.681,90 (um mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa 

centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo desembolso. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Publicada com a inserção no Sistema PJE. Intime-se. 

Cumpra-se. Paranatinga (MT), 19 de abril de 2018. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 10/2018-DF. Doutor Evandro Juarez Rodrigues, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, Considerando que a partir 

das 12h00 do dia 14.05.2018 será implantado o Sistema Processo Judicial 

Eletrônico – PJe na 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, 

conforme calendário fixado pelo Tribunal de Justiça; Considerando a 

convocação de todos os Servidores da 2ª Vara Cível nos dias 09 e 10 de 

maio de 2018, assessores e magistrado no dia 11 de maio de 2018, na 

Escola dos Servidores do TJMT, que receberam o treinamento para o 

correto manejamento das ferramentas disponíveis no PJe; Considerando 

que a fim de garantir o sucesso da implantação do Sistema Processo 

Judicial, bem como o objetivo de assegurar a adequada comunicação dos 

atos processuais, os advogados deverão regularizar seus cadastros 

junto ao sistema no PJe, bem como de aquisição do certificado digital, 

tendo em vista a proximidade de implementação da ferramenta junto a 

referida unidade judicial, RESOLVE: Art. 1º - Suspender o expediente na 

Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca nos dias 08 a 11 de maio do 

corrente ano, em razão de que todos os servidores dessas unidades 

judiciárias estarão em deslocamento e treinamento na Escola dos 

Servidores no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Art. 2º - Em razão do 

disposto no art. 1º, os prazos que se iniciariam ou venceriam nas 

referidas datas ficaram prorrogados para o primeiro dia útil, Art. 3º - 

Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso, à Ordem dos Advogados do Brasil - 14ª 

Subseção de Peixoto de Azevedo, à Defensoria Pública, Ministério Público 

e a Procuradoria Municipal, para conhecimento. Peixoto de Azevedo, 18 de 

abril de 2018.Evandro Juarez Rodrigues - Juiz de Direito - Diretor do Foro.

PORTARIA N. 09/2018-DF Implanta o Sistema Processo Judicial Eletrônico 

– PJe na 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo e dá outras 

providências.Doutor Evandro Juarez Rodrigues, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO que o uso do 

meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos 

e transmissão de peças processuais foi admitido e disciplinado pela Lei 

Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006;CONSIDERANDO que a 

Resolução n. 185, de 18 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de 

Justiça, instituiu, em caráter obrigatório, o Sistema Processo Judicial 

Eletrônico - PJe como o sistema informatizado de tramitação e 

a c o m p a n h a m e n t o  p r o c e s s u a l  n o  â m b i t o  d o  P o d e r 

Judiciário;CONSIDERANDO que o Processo Judicial Eletrônico-PJe, sistema 

de tramitação de processos judiciais desenvolvido sob a coordenação do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com a colaboração de diversos 

tribunais brasileiros, tem potencialidade para ser utilizado em todos os 

procedimentos judiciais; CONSIDERANDO que o Comitê Gestor do 

Processo Judicial Eletrônico no Estado de Mato Grosso CG-PJe tem por 

atribuição propor diretrizes estratégicas para o desenvolvimento e 

implantação de sistema eletrônico de controle de processos judiciais no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e; CONSIDERANDO a 

homologação do Plano de Expansão do Processo Judicial Eletrônico – PJe 

junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, RESOLVE:Art. 

1º A partir das 12h00 do dia 14.5.2018 será implantado o Sistema 

Processo Judicial Eletrônico-PJe na 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto 

de Azevedo. Art. 2º A utilização da plataforma eletrônica para distribuição 

de novas ações será obrigatória a partir das 12h00 do dia 14.6.2018. §1º 

As cartas precatórias advindas de processos físicos deverão, 

obrigatoriamente, tramitar fisicamente, ressalvando eventual alteração 

normativa sobre a matéria disciplinada pelo Egrégio Tribunal Pleno do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.§2º Os processos de 

competência da Infância e Juventude continuarão tramitando no sistema 

atualmente manuseado. Art. 3º As ações protocoladas de forma física até 

as 12h00 do dia 14.6.2018, incluindo seus incidentes, tramitarão de forma 

física até seu arquivamento.Art. 4º Os processos que forem protocolados 

de forma física a partir das 12h00 do dia 14.6.2018 não serão distribuídos, 

ressalvados as Cartas Precatórias descrita no §1º do artigo 2º desta 

Portaria.§1º A Diretoria do Foro intimará a parte autora, por publicação no 

DJE, para que promova a retirada do processo não distribuído, no prazo 

de até quarenta e cinco dias.§2º Transcorrido o prazo de devolução dos 

documentos, estes serão descartados. Art. 5º Os mandados expedidos 

serão encaminhados eletronicamente à Central de Mandados.Art. 6º Os 

casos não disciplinados na presente Portaria serão resolvidos pelo Comitê 

Gestor do Processo Judicial Eletrônico no Estado de Mato Grosso.Art. 7º 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 8º - 

Publique-se e cumpra-se, remetendo copia ao Presidente do Tribunal de 

Justiça, Corregedoria Geral, Ministério Público, Defensoria Pública, 

Procuradoria do Município e à Ordem dos Advogados do Brasil - 14ª 

Subseção de Peixoto de Azevedo. Peixoto de Azevedo, 18 de abril de 

2018. Evandro Juarez Rodrigues-Juiz de Direito - Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 20296 Nr: 2706-65.2004.811.0023

 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: FAUZE EL-KADRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ORLANDO GEMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ NIERO - 

OAB:PR-11333, RAFAEL MAZZER DE O. RAMOS - OAB:36.389/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONIVALDO DA SILVA 

VASCONCELOS. - OAB:7.850/MT

 Código nº 20296

Vistos etc.

Intime-se o embargado, pessoalmente, e intime-se seu procurador, via 

Diário da Justiça Eletrônico, acerca da sentença proferida às fls. 717-729 

e decisão de fls. 779-781.

Certificado o trânsito em julgado, intime-se o embargante para manifestar 

nos autos, requerer o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se na íntegra a sentença proferida às fls.717-729 e decisão de 

fls.79-781.

Após, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 18 de abril de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29531 Nr: 1143-31.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSELI MISSASSI HELLER, EDMAR KOLLER 

HELLER, DEL MORO & CIA LTDA, N. M. PORTELA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ROBERTO 

ALVES(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12.671/OABMT, Ivan Carlos Santore - OAB:6170-B OAM/MT, 

JOSE VALNIR TEIXEIRA - OAB:3624/MT, LUIS CARLOS BOFI - 

OAB:30.515, MICHELE OLIVA ZOLDAN - OAB:14.591-OAB/MT, NILSON 

ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:17562
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 Código nº 85178

Vistos etc.

Ouça-se o excepto, em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de março de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39514 Nr: 122-15.2010.811.0023

 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: JUNIOR JOSE BOERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIELI LOPES DO AMARAL, JULIA DO 

AMARAL BOERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431, HIAGNA MORGANA MAGALHÃES VIEIRA - 

OAB:19973-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 122-15.2010.811.0023

Código nº 39514

Inventariante: Junior José Boeri

Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fls.1.051, e, em cumprimento aos 

limites procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se o inventariante, 

pessoalmente, para dar andamento no feito, concernente em providenciar 

a juntada da documentação necessária descrita na decisão de 

fls.1.043-1.045, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, conceda-se vistas 

ao Ministério Público para manifestação e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 18 de abril de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72836 Nr: 1554-93.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BARROSO SAID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Processo nº 1554-93.2015.811.0023

Código nº 72836

Vistos etc.

Recebo o recurso apresentado pela parte autora (fls.107-114) 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o art. 1.012 do Código 

de Processo Civil.

Deixo de exercer o juízo de retratação (art. 1.010, § 3º, do CPC), mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando que as contrarrazões já foram apresentadas, observadas 

as formalidades legais, remetam-se os presentes autos ao E. Tribunal de 

Justiça, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 18 de abril de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88934 Nr: 644-61.2018.811.0023

 AÇÃO: Liberdade Provisória (art. 270 do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE CRUZ CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselucia Rodrigues de Souza 

- OAB:16071/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Considerando o exíguo prazo para análise de todos 

os feitos que tramitam perante a 2ª Vara de Feitos Gerais da Comarca de 

Peixoto de Azevedo/MT, juntamente com os feitos prioritários do Juizado 

Especial Cível e Criminal, bem como o presente feito demanda profundo 

exame sobre a matéria discutida, após a correição, voltem-me conclusos 

para novas deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65593 Nr: 2867-60.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81204 Nr: 3215-73.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOARES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - LGA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dos documentos em anexo, os quais foram extraídos do site 

www.seguradoralider.com.br, verifico que há pendências documentos a 

serem apresentados a parte requerida, quais sejam: (i) autorização de 

pagamento faltando página; (ii) comprovante de residência ilegível; (iii) 

boletim de ocorrência ilegível; e (iv) documentos de identificação 

ilegível.Sendo assim, constato que a parte autora não cumpriu com as 

exigências básicas na esfera administrativa, não havendo qualquer 

resistência pela parte requerida ao pedido da autora, não nascendo para 

autora a pretensão.Por fim, intime-se a parte autora para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze), quanto os motivos que levaram a não apresentação 

dos documentos requeridos na esfera administrativa.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75149 Nr: 3052-30.2015.811.0023

 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): Luis Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face do LUIS GOMES DE 

SOUZA.No decorrer do procedimento, a parte autora veio a óbito (fl. 

27).Relatei. DECIDO.Tendo em vista o conteúdo de fl. 27, extingo o feito 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas 

e anotações.Translade-se cópia da certidão de óbito de fl. 27 para os 

autos n. 43591.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 43591 Nr: 1758-79.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIS GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT, LUIZ SOARES LEANDRO - 

OAB:8494-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AUXILIO-DOENÇA proposta por LUIS GOMES DE SOUZA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).No decorrer 

do procedimento, a parte autora veio a óbito, conforme certidão de óbito 

em anexo.Relatei. DECIDO.Tendo em vista o óbito do requerente, extingo o 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas e anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85584 Nr: 2594-42.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANOR ANTONIO BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 1. Oficie-se o Banco Brasil S/A, para que traga aos autos no prazo de 15 

dias o extrato da conta corrente/poupança: 5.679-0 agência: 3863-6 em 

nome de JANOR ANTÔNIO BURATTO – CPF: 195.905.049-49, no período 

de 01/01/2014 a 30/12/2017.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69725 Nr: 3127-06.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA GAIA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada 

por ANTÔNIA GAIA BARROS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.Regularmente intimada para demonstrar o requerimento 

administrativo, a parte autora permaneceu inerte (fl. 40). Relatei. Decido.O 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631240, pacificou 

entendimento de que a previsão de necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a propositura da ação não ofende garantias 

constitucionais, conferindo, assim, requisito para viabilizar o ingresso da 

parte em juízo.Registre-se, por oportuno, que consoante ressalva 

expressamente consignada no voto do Min. Relator a exigência do prévio 

requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento da 

instância administrativa.No caso em estudo, a autarquia previdenciária se 

insurge apenas em relação à ausência de interesse de agir, porquanto 

não efetivado o prévio requerimento administrativo, situação que se 

enquadra na hipótese do item “c” acima transcrito, e tomando-se por 

referência a decisão da Corte Constitucional, bem como as regras de 

transição definidas para os processos ajuizados até o julgamento do 

sobredito RE, foi oportunizado a parte autora a postulação administrativa 

junto à autarquia previdenciária.Todavia, mesmo regularmente intimada, a 

parte autora permaneceu silente, de modo que restou demonstrado a 

ausência de interesse de agir, impondo, assim, a extinção do feito sem 

julgamento do mérito.Ante o exposto, reconheço a carência do direito de 

ação por falta de interesse processual da autora e, por conseqüência, 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Condeno a autora no 

pagamento das custas processuais, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), atendendo aos critérios do art. 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n. 1.060/50, por ser 

beneficiária da Justiça Gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se, com 

as anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70794 Nr: 169-13.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILTON SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ajuizada por ADENILTON SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.Regularmente intimada para demonstrar o requerimento 

administrativo, a parte autora permaneceu inerte (fl. 43).Relatei. Decido.O 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631240, pacificou 

entendimento de que a previsão de necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a propositura da ação não ofende garantias 

constitucionais, conferindo, assim, requisito para viabilizar o ingresso da 

parte em juízo.Todavia, mesmo regularmente intimada, a parte autora 

permaneceu silente, de modo que restou demonstrado a ausência de 

interesse de agir, impondo, assim, a extinção do feito sem julgamento do 

mérito.Ante o exposto, reconheço a carência do direito de ação por falta 

de interesse processual da autora e, por conseqüência, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno a autora no pagamento das custas 

processuais, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), atendendo aos 

critérios do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ressalvado o 

disposto no artigo 12 da Lei n. 1.060/50, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80496 Nr: 2777-47.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 72, vez que existe concordância 

por parte da executada, conforme fl. 75/V.2. Expeça-se o competente 

RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, expeça-se o 

competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos 

do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, momento em que a parte exequente deverá 

impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação integral de seu crédito para fins de extinção da 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68530 Nr: 2134-60.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 88, vez que existe concordância 

por parte da executada, conforme fl. 91/V.2. Expeça-se o competente 

RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, expeça-se o 

competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos 

do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, momento em que a parte exequente deverá 

impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação integral de seu crédito para fins de extinção da 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68190 Nr: 1837-53.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade (fl. 190), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, com as 

contrarrazões (fls. 192/194), remetam-se com as nossas homenagens de 

estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76221 Nr: 86-60.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Considerando a tempestividade (fl. 113), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, com as 

contrarrazões (fl. 115/120), remetam-se com as nossas homenagens de 

estilo, os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76751 Nr: 484-07.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZIANE MENEZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/BA

 Considerando a tempestividade (fl. 60), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, sem contrarrazões 

(fl. 62), remetam-se com as nossas homenagens de estilo, os autos ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77942 Nr: 1239-31.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade (fl. 136), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, sem contrarrazões 

(fl. 138), remetam-se com as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71046 Nr: 339-82.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANCA CECILIA ORTEGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM SUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Luiza de Araújo 

Lemos - OAB:RJ/122.249, Débora Garritano Mendes de arruda - 

OAB:113.364, EUGÊNIO COSTA - OAB:103.082, LEONARDO COSTA 

FERREIRA DE MELO - OAB:103.997, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818

 Considerando a tempestividade (fl. 90), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, havendo 

contrarrazões (fl. 92/102), remetam-se com as nossas homenagens de 

estilo, os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85890 Nr: 2830-91.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANOR ANTONIO BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 1. Oficie-se o Banco Brasil S/A, para que traga aos autos no prazo de 15 

dias o extrato da conta corrente/poupança: 5.679-0 agência: 3863-6 em 

nome de JANOR ANTÔNIO BURATTO – CPF: 195.905.049-49, no período 

de 01/01/2014 a 30/12/2017.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74393 Nr: 2535-25.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HERMINIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 81.Determino o desentranhamento dos documentos, 

devendo os mesmos serem substituído por cópia.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43908 Nr: 2075-77.2011.811.0023

 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 SILVA WERBILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MARIA DA SILVA 

WERBILO em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme petição de 

fl. 247.É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado 

quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu 

objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução quando:II – a obrigação for 

satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72477 Nr: 1310-67.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINALVA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por FRANCINALVA 

MUNIZ em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada 

efetuou o pagamento do débito perquirido, conforme certidão de fl. 118.É o 

relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70402 Nr: 3617-28.2014.811.0023

 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 DE NAZARE TERTULIANA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 119, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 122/V.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65051 Nr: 2299-44.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSIRENE PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando a tempestividade (fl. 165), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, não havendo 

contrarrazões (fl. 167), remetam-se com as nossas homenagens de estilo, 

os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86972 Nr: 3599-02.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER TREYMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de GLAUBER 

TREYMAN.No decorrer do procedimento, a parte autora informou não ter 

mais interesse no prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos 

termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil (fl. 29).Relatei. 

DECIDO.Tendo em vista a manifestação de fl. 29, extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66353 Nr: 261-25.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA DE ALMEIDA, ADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 146/147, vez que existe 

concordância por parte do exequente, conforme petição de fls. 164/165.2. 

Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 
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parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61795 Nr: 1721-18.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR GROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para se manifestar quanto os documentos de fls. 

224/226, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88099 Nr: 70-38.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MELO VESCHENFELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de JHONATAN MELO 

VESCHENFELLES.No decorrer do procedimento, a parte autora informou 

não ter mais interesse no prosseguimento do feito, postulando pela 

extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

(fls. 39).

Relatei. DECIDO.Tendo em vista a manifestação de fl. 39, extingo o feito 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do 

CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84830 Nr: 2070-45.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RCI BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MANOEL ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO OLIVIERI - OAB:38762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO RCI 

BRASIL S/A em face de VANDERLEI MANOEL ROSSETO.No decorrer do 

procedimento, a parte autora informou não ter mais interesse no 

prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fls. 44/45).Relatei. 

DECIDO.Tendo em vista a manifestação de fls. 44/45, extingo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando 

suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87005 Nr: 3621-60.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ENRIQUE VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de THIAGO ENRIQUE 

VIEIRA RODRIGUES.No decorrer do procedimento, a parte autora informou 

não ter mais interesse no prosseguimento do feito, postulando pela 

extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

(fls. 40).Relatei. DECIDO.Tendo em vista a manifestação de fl. 16, extingo o 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do 

CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66276 Nr: 183-31.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROMILDA OLIMPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por ROMILDO OLIMPIO 

em face da CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A.No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito 

perquirido (fls. 193).

É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71389 Nr: 569-27.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA JARINA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL PAGE LTDA, E. G. L. SERVIÇOS 

INDUSTRIAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Campos Pereira - 

OAB:16586, ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS NETO - OAB:3.670, 

JONATHAN PORTELA - OAB:MT/16726

 Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 

do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria, designar 

Sessão de Conciliação/Mediação e convidar as partes e os procuradores 

jurídicos respectivos, se houver.
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Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a Secretaria da Vara 

Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC.Após, caso inexitosa a conciliação 

conclusos para ulterior deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79061 Nr: 1893-18.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON ANTONIO CHAGAS DE 

LIMA - OAB:21831-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade (fl. 77), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, com as 

contrarrazões (fl. 79/V), remetam-se com as nossas homenagens de 

estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76896 Nr: 588-96.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERTULIANO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade (fl. 80), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, com as 

contrarrazões (fls. 85/93), remetam-se com as nossas homenagens de 

estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74423 Nr: 2559-53.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO AMPARO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a carência do direito de ação por falta de 

interesse processual da autora e, por conseqüência, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno a autora no pagamento das custas 

processuais, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), atendendo aos 

critérios do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ressalvado o 

disposto no artigo 12 da Lei n. 1.060/50, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82599 Nr: 598-09.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE PEREIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - OAB:2.540, 

EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16.543, FÁBIO HENRIQUE 

PRADO DA CRUZ - OAB:21.130, GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - 

OAB:20.788, JOÃO BONFIM BARROSO - OAB:12.874, MURILLO 

ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBAYASHI - OAB:6.180, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12.546

 Intime-se a parte requerida para que traga aos autos, no prazo de 15 

dias, a perícia do equipamento de medição realizada pelo INMETRO/IPEM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60531 Nr: 316-44.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMM, CAM, IVONE SALETE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA 

- OAB:12691B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Considerando a petição de fl. 230/231, Intime-se a parte requerida, para 

que implante o benefício previdenciário concedido aos autores, conforme 

sentença de fls. 120/124, no prazo de 5 dias;2. Intime-se a parte requerida 

(INSS) para se manifestar quanto aos documentos de fls. 230/251, no 

prazo de 30 (trinta) dias.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65674 Nr: 2968-97.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR DE SOUZA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GOULART - OAB:18669, 

FABIANE LEMOS MELO - OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 133, vez que existe 

concordância por parte do exequente, conforme petição de fl. 150/151.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que 

a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75605 Nr: 3349-37.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALTER DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: JOSÉ VALTER DE 

SOUSA;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 01/10/2015 (fl. 26);4.Renda mensal inicial: 100% do 

salário-de-beneficio.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-44.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON GRANEMANN HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE L. MELO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DE MELO OAB - PR0017145A (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

Autos: 8010371-44.2014.811.0023 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 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. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança indevida. 

Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que a empresa promovida não juntou nenhuma evidência 

significativa da existência de crédito em seu favor, inclusive com a 

segunda reclamada confirmando o pagamento da total da dívida. Assim, 

pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita. Excludente de culpabilidade. Não obstante a 

responsabilidade objetiva aplicada nas relações consumeristas, esta pode 

ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, 

como dispõe o § 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do 

Código de Defesa do Consumidor. Embora sem expressa previsão legal, a 

responsabilidade objetiva também se exclui nos casos fortuitos e de força 

maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. 

ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO 

EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. 

APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte 

Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Assim, em síntese, a 

culpa objetiva pode ser excluída tanto por culpa exclusiva do consumidor, 

de terceiro ou por casos fortuitos e força maior. Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte promovida 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte promovida contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito, em regra, é suficiente 

para presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como 

também na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em 

decorrência da indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO 

MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ 
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no presente caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, opino por: 

Julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: a) declarar a inexistência do débito; b) determinar que a promovida 

exclua o nome e CPF da promovente dos órgãos de proteção ao crédito, 

no prazo de 5 dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

c) condenar as partes promovidas, solidariamente, pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-29.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA HELENA APARECIDA DE MIRANDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TERESINHA SOBRINHO OAB - MT16009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Numero do Processo: 8010081-29.2014.8.11.0023 REQUERENTE: LUIZA 

HELENA APARECIDA DE M. ALMEIDA REQUERIDO: BANCO PAN S/A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta pela reclamante em desfavor da reclamada, BANCO PAN S/A, 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de empréstimo consignado feito pela parte autora. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. 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. 

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. A parte reclamante 

afirma que mesmo adimplente, a reclamada continuou a negativar seu 

nome no SCR-SISBACEN, ocasionando a negativa de conseguir um 

financiamento a sua microempresa. Desta forma, se sentiu lesada e 

requereu indenização por danos morais e materiais por conta dessa 

inscrição irregular. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Além disso, a reclamante, não 

juntou aos autos prova mínima (extrato do SISBACEN) de que seu nome 

encontrava negativado ou pelo menos algum comprovante de que fora 

atendida diversas vezes, como citou, na Cooperativa que buscou o 

financiamento. Essas premissas forçam reconhecer que inexiste tal 

negativação, pois, inclusive, os extratos de SPC e SERASA no nome da 

requerente não constam negativações, como juntado com a inicial. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Ante o exposto, opino 

pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS JUIZ 

LEIGO Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-71.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

Autos: 8010117-71.2014.811.0023 Promovente: LUIZ CARLOS MARTINS 

DE SOUSA Promovido: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

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. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança indevida. 

Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 
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que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a validade 

do restritivo de crédito no valor de R$610,00, pois coloca que sempre 

pagou o empréstimo em dia, e quando não o fez, foi por conta de culpa 

exclusiva da promovida. Assim, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa 

promovida não juntou nenhuma evidência significativa da existência de 

crédito em seu favor, apenas telas de sistema, que são documentos 

apócrifos. Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, e pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, resta evidente que 

possui razão a parte autora, a cobrança feita pela promovida é indevida e 

caracteriza conduta ilícita. Dano moral. O dano moral pode decorrer de 

ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, 

pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do consumidor nas 

instituições de restrição ao crédito, em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão 

de denegrir a imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a 

aquisição de crédito, como também proporcionando sentimentos 

indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em decorrência da 

indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, 

o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do restritivo (R$610,00), entendo como razoável e suficiente para a 

compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Pelo 

exposto, opino por: Julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil: a) declarar a quitação dos débitos da parte promovente 

com a promovida e determinar que a parte promovida faça levantamento 

dos valores depositados judicialmente com fins de quitação da dívida; b) 

determinar que a promovida exclua o nome e CPF da promovente dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa fixa 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) condenar a parte promovida a pagar à 

parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-58.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIL BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Numero do Processo: 8010232-58.2015.8.11.0023 Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, 

BANCO BRADESCO S/A, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de empréstimo consignado feito 

pela parte autora. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 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. 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. A parte reclamante afirma que 

pagou produto comprado na loja promovida com um cheque no valor de R$ 

119,00, porém este foi estornado por divergência na assinatura. Que a 

empresa ré não aceitou devolver o cheque, pois este se encontrava no 

Paraná. Além de tudo, a loja negativou seu nome antes de enviar a 

notificação. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora. Na mesma peça de defesa, a reclamada 

apresentou nos autos que a notificação foi realizada no dia 31/10/2015 e o 

nome do autor apenas foi negativado no mês de Novembro/2015. Além 

disso, o reclamante, não juntou aos autos prova mínima (recibo emitido 

pela parte ré) de que o pagamento da dívida fora realizado. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Quanto ao pedido contraposto, embora não seja admitida a 
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reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 

31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte promovente, é devido o pedido contraposto. 

Desta forma, é possível apurar que a parte promovente ainda deve a 

quantia de R$119,00, referente a inadimplência de cheque emitido com 

divergência de assinatura. Por esta razão, o pedido contraposto deve ser 

acolhido. Ante o exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, determinando a retificação do ofício 

anteriormente enviado para manter a restrição junto ao SPC e SERASA. 

Além disso, condenar a parte promovente a pagar a promovida o valor de 

R$119,00 (cento e dezenove reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS JUIZ 

LEIGO Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito
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Processo Número: 8010061-67.2016.8.11.0023
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CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)
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Autos: 8010061-67.2016.811.0023 Promovente: FERNANDO ALVES DA 

SILVA Promovido: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

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. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Demora no envio da 

documentação do veículo. Alega a parte autora, que foi contemplada em 

consórcio, escolhendo o veículo ETIOS no mês de Dezembro/2015. A 

parte ré fez a transferência do valor a concessionária no dia 30/12/2015 e 

no dia 05/01/2016 fora liberado o veículo para que o autor pudesse viajar. 

Segundo o autor, ele não conseguiu realizar a viagem, pois a requerida 

não enviou os documentos necessários para a liberação da 

documentação do veículo, desta feita não pode viajar. Informa que apenas 

90 dias após a compra fora enviado a referida documentação, sendo que 

o prazo para isenção do IPVA foi perdido sendo os valores pagos pelo 

autor para fins de circulação do veículo, a demora da reclamada 

ocasionou diversos prejuízos ao autor. A parte reclamada alega, em sua 

peça de defesa, que tomou todas as providências de maneira célere para 

a liberação do veículo, imputando a demora aos trâmites administrativos. 

Ao analisar os autos percebe-se que a Instituição Financeira comete ato 

ilícito quando mantém indevidamente, por desídia, os documentos 

necessários a liberação da documentação do veículo. RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. DEMORA NO 

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO APÓS 

A QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA INJUSTIFICADA QUE OCASIONOU 

MULTA E PONTUAÇÃO NA CARTEIRA DE MOTORISTA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso provido. Diante do exposto, 

resolve esta Turma Recursal conhecer do recurso interposto e, no mérito, 

dar provimento, nos exatos termos da fundamentação acim (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0003059-15.2015.8.16.0045/0 - Arapongas - Rel.: 

Marcelo de Resende Castanho - - J. 13.11.2015). A demora da instituição 

financeira em enviar a documentação necessária, mesmo após diversos 

contatos realizados pelo autor, resolvendo a situação apenas depois de 

90 dias, caracteriza ato ilícito por parte da reclamada. Portanto, a medida 

que impera é pela procedência dos pedidos feitos em sede de inicial. 

Desvalorização do veículo. Ausente prova segura da afirmada 

desvalorização do veículo do autor em razão da demora do envio da 

documentação em discussão, inviável é a imposição do dever de 

indenizar. Ônus probatório que recaía sobre o autor e do qual não se 

desincumbiu (art. 373, I do CPC). Desta forma, opino pela rejeição a 

indenização do valor supostamente desvalorizado do veículo. Dano 

material Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo 

(artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o 

dano material pode ser materializado tanto na modalidade de perdas 

emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

promovente alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes em decorrência do pagamento de imposto, taxas e multas do 

DETRAN por conta do atraso no envio da documentação do veículo, no 

valor de R$2.700,00. Em exame do conjunto probatório, mormente quanto 

aos documentos juntados com a inicial, nota-se que o dano material 

encontra-se devidamente comprovado no valor postulado, fazendo a parte 

promovente jus à indenização pelos danos materiais. Porém, compulsando 

aos autos, o valor juntado pelo autor perfaz o total de R$2.481,41, sendo 

este o total a ser devido pelos danos materiais. Dano moral. O dano moral 
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pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a demora no envio da documentação 

para fins de licenciamento do veículo, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, em decorrência dos prejuízos materias e da 

responsabilidades inerentes a impossibilidade de transferência de um 

veículo já vendido, na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto 

porque o fato ocorrido teve o condão de causar ao consumidor 

sentimentos indesejados como frustração, angustia e ansiedade. Por 

essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, opino por: 

a) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) rejeitar a preliminar arguida; c) indeferir o pedido para 

ressarcimento da desvalorização do veículo; d) condenar a parte 

promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 2.481,41 (dois mil 

quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) a título de 

danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e) condenar a parte 

promovida a pagar para a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito
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Autos: 1000137-20.2017.811.0023 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 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. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Descumprimento 

contratual. Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma 

obrigação, deve executá-la na forma e tempo pactuado, pois o seu 

inadimplemento nos efeitos moratórios, conforme preconiza o artigo 397 

do Código Civil. Quanto ao contrato de prestação de serviços de TV por 

assinatura que fora celebrado entre as partes, tem-se a observar que 

fora cobrada a quantia de R$145,80, em 12 parcelas iguais de R$ 12,15. 

Em exame ao caso concreto, nota-se que não há qualquer prova de que o 

produto adquirido fora efetivamente instalado na residência da parte 

autora, caracterizando descumprimento do contrato celebrado com a parte 

promovente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado 

ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente 

os serviços pactuados não foram prestados. Desta forma, diante do 

descumprimento contratual, a conduta ilícita encontra-se caracterizada. 

Dano material Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de 

indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade de 

perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

promovente alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes em decorrência da não instalação dos serviços de TV por 

assinatura e desta mesma fora ocorreram os descontos em cartão de 

crédito, no valor de R$145,80. Em exame do conjunto probatório, mormente 

ao fato dos reclamados não apresentarem defesa, nota-se que o dano 

material encontra-se devidamente comprovado no valor postulado, 

fazendo a parte promovente jus à indenização pelos danos materiais. 

Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e 

subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da 

vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se 

reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com 

base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a não 

instalação de TV por assinatura em período superior a 6 meses e com os 

descontos em cartão de crédito realizados mensalmente, é suficiente para 

presumir a existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade 
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de bens, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido teve o condão proporcior sentimentos indesejados como 

frustração, angustia e ansiedade. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO CDC – NÃO ENTREGA DO PRODUTO 

– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a empresa 

fornecido o serviço a contento, pois, o produto adquirido pelo consumidor 

sequer foi entregue, a despeito do regular pagamento das parcelas 

contratadas, resta cabalmente comprovado a lesão moral por ele sofrida e 

o nexo causal com a conduta ilícita. No caso, o dano moral restou 

configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma 

vez que ultrapassou os meros dissabores cotidianos, atingindo os direitos 

da personalidade do consumidor. A indenização arbitrada se mostra 

capaz de atender as condições pessoais de quem suportou o dano, o 

caráter pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem 

ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo ser mantida na íntegra. 

(Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – VÍCIO DE PRODUTO – DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO 

SIMILAR – PRAZO DE CONSERTO – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. Embora a impossibilidade de utilização de produto 

adquirido seja suficiente para gerar dano moral, quando o prestador de 

serviço se preocupa com o bem estar do consumidor e disponibiliza 

produto similar para utilização durante período de conserto do, não há 

dano moral. Recurso Inominado nº 0021472-91.2011.811.0001, Cuiabá, 24 

de setembro de 2013. Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, opino por: 

a) rejeitar as preliminares arguidas; b) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil; c) condenar a parte promovida, a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 145,80 (cento e quarenta e 

cinco reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; d) condenar a parte promovida, pagar à 

parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-37.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000153-37.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO PEREIRA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO AUTOR, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

21/05/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

não comparecimento o feito será julgado extinto sem resolução do mérito, 

com fundamento noartigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 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: 8010036-20.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

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 PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010036-20.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 364,84; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOCILENE PEREIRA SILVA 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. PEIXOTO DE AZEVEDO , 19 

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) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-22.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GUIMARAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000154-22.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDUARDO GUIMARAES LOPES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

21/05/2018, às 13:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ ARQUIVADO COM JULGAMENTO DO MÉRITO COM 

FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 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: 1000155-07.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES MILHOMENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000155-07.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLARICE RODRIGUES MILHOMENS Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Senhor(a): ELAINE FREIRE 

ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO AUTORA, nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 251/05/2018, às 13:40, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito 

com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 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

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 34/2018- DF

 O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 Nomear Cleidiane Tolentino da Costa, para exercer, em comissão, o cargo 

de Assessora de Gabinete I, junto ao Gabinete da 3ª Vara, desta Comarca 

com efeitos a partir da data de assinatura do termo de posse e exercício, 

que deverá ser editado após a publicação deste.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

DRH-Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça.

 Pontes e Lacerda, 19 de Março de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163469 Nr: 1916-23.2018.811.0013

 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: MARCIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAEL - SOCIEDADE TÉCNICA E EDUCACIONAL 

DA LAPA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ZONARI 

LETCHACOSKI - OAB:18445

 Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida encontra 

respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação.Posto isso, defiro a antecipação de tutela 

pretendida para determinar a parte requerida, determine que a Ré realize a 

rematrícula do Autor bem como autorize a continuidade dos 

estudosOutrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do 

art.77, ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária 

para assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de 

antecipação da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no 

valor de R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil 

reais).Na seqüência, prossiga-se com a designação de audiência para 

conciliação e citação do réu para, querendo, contestar a presente 

ação.Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164343 Nr: 2299-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V DE MOURA GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164576 Nr: 2412-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VICTOR SILVA SEGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 
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Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165095 Nr: 2736-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cléber Alves Arantes Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164504 Nr: 2373-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE NUNES NANTES SALASAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165347 Nr: 2856-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS REZENDE FROES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165098 Nr: 2737-27.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio Patrik Onofre de Freitas Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163969 Nr: 2145-80.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, SILVANA 

SOUZA FREITAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR GARRASTAZU GOMES 

FERREIRA - OAB:14877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60841 Nr: 1181-34.2011.811.0013

 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: CINIRA EZEQUIEL

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIO DE 

ALMEIDA TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 1181-34.2011.811.0013, 

Protocolo 60841, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137218 Nr: 2482-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Claudineia Rufino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR HUGO QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166686 Nr: 3495-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Horn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para regularização do pagamento das custas e 

despesas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166716 Nr: 3514-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto:I – INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 99, 

§2º, da Lei n. 13.105/15.II – INTIME-SE a parte autora para regularização 

do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 

1.7.11.1 da CNGC.III – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166686 Nr: 3495-06.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Horn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto:I – INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 99, 

§2º, da Lei n. 13.105/15.II – INTIME-SE a parte autora para regularização 

do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 

1.7.11.1 da CNGC.III – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166528 Nr: 3429-26.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS HOTTS TEIXEIRA - ME, Jonas Hotts Teixeira, 

Clotildes Caetano da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos.

Apense-se ao feito 153380.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada por JONAS HOTTS 

TEIXEIRA-ME, JONAS HOTTS TEIXEIRA e CLOTILDES CAETANO DA SILVA 

TEIXEIRA em face de BANCO BRADESCO S/A.

Narra a autora que: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. 

Alega o Embargado que é credor dos Embargantes, do valor de R$ 

99.206,94 (noventa e nove reais, duzentos e seis reais e noventa e quatro 

centavos). Aduz ainda que a dívida é representada pela Cédula de Crédito 

n. 10348903, ora vencida de forma antecipada. É o breve relato, passa-se 

aos motivos dos presentes Embargos à Execução”.

Suspendo o processo de execução.

Intime-se o exequente/embargado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 119274 Nr: 3280-98.2016.811.0013

 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: Rosalina Simples Camargo

 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:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139906 Nr: 3656-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA SOUZA DOS SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio de Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113375 Nr: 1407-63.2016.811.0013

 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: Eliane Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:OAB 3498/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Nomeio como advogado dativo para este ato o Dr. Miguel de Carvalho 

Franco. Arbitro honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais).

Às partes para alegações finais.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000401-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONEI RUFATTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000401-33.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 5.284,35; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/

[CAPACIDADE TRIBUTÁRIA, CPF/CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS, 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - CADIN]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Parte Ré: 

EXECUTADO: IVONEI RUFATTO Vistos. CITE-SE o(a) executado(a) IVONEI 

RUFATTO no endereço Rua/Av. MUNICIPAL, nº. 1818 , JARDIM IPACARAI, 

PONTES E LACERDA/MT, para, em 05 (cinco) dias, pagar o débito objeto 

da execução supra, como consta na CDA em anexo, bem como as custas 

processuais, honorários advocatícios e demais encargos legais que 

ocorrerem, ou nomear bens à penhora (artigos 8º e9º da Lei nº 6.830/80). 

Decorrido o prazo sem que o(a) devedor(a) efetue o pagamento ou a 

nomeação de bens, proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO, na forma dos 

artigos 10,11, 13 e 14 da Lei nº 6.830/1980, nomeando-se depositário fiel, 

que deverá ser intimado a não abrir mão do depósito sem prévia 

autorização do juízo, bem como INTIME-SE o(a) EXECUTADO(A) da 

penhora e da avaliação, e ainda, de que TEM O PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS para, querendo, interpor embargos à execução. Recaindo a 

constrição sobre imóvel, INTIME-SE o cônjuge do(a) executado(a), se 

casado(a) for, e, ainda, o Oficial do Registro de Imóveis competente para 

que proceda ao registro (art. 7º, IV, e art. 14, I, da Lei nº 6.830/1980) ou, 

na impossibilidade deste, à averbação, a que se fará entrega da contrafé 

e cópia do termo ou auto de penhora. Recaindo a penhora em veículos, 

entregue-se a contrafé e cópia do termo ou auto de penhora, com ordem 

de registro (art. 7º, IV, 14, II, da Lei nº 6.830/1980), na repartição 

competente para emissão do certificado de registro. Recaindo em ações, 

debêntures, quota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário 

nominativo, entregue-se a contrafé à Junta Comercial, Bolsa de Valores ou 

na sociedade comercial (art. 14, III, da Lei nº 6.830/1980). ATENHA-SE 

o(a) Oficial(a) de Justiça ao estritamente ordenado no mandado, pois 

qualquer alegação relativa à Lei nº 8.009/1990 ou outra matéria deverá ser 

trazida aos autos pelo(a) executado(a) mediante embargos. Não sendo 

encontrado(a) o(a) devedor(a), ou se este(a) se ocultar, proceda-se ao 
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ARRESTO de bens, conforme disposto no art. 7º, inciso III, da Lei nº 

6.830/1980. Acaso não localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s), fica já 

deferida a pesquisa de novo endereço no sistema INFOJUD. Frustrada a 

obtenção de novo endereço, defiro, desde já, a expedição de edital para 

fins de citação do(a) executado(a). CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000401-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONEI RUFATTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000401-33.2018.8.11.0013; Valor 

causa: R$ 5.284,35; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/

[CAPACIDADE TRIBUTÁRIA, CPF/CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS, 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - CADIN]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Parte Ré: 

EXECUTADO: IVONEI RUFATTO Vistos. CITE-SE o(a) executado(a) IVONEI 

RUFATTO no endereço Rua/Av. MUNICIPAL, nº. 1818 , JARDIM IPACARAI, 

PONTES E LACERDA/MT, para, em 05 (cinco) dias, pagar o débito objeto 

da execução supra, como consta na CDA em anexo, bem como as custas 

processuais, honorários advocatícios e demais encargos legais que 

ocorrerem, ou nomear bens à penhora (artigos 8º e9º da Lei nº 6.830/80). 

Decorrido o prazo sem que o(a) devedor(a) efetue o pagamento ou a 

nomeação de bens, proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO, na forma dos 

artigos 10,11, 13 e 14 da Lei nº 6.830/1980, nomeando-se depositário fiel, 

que deverá ser intimado a não abrir mão do depósito sem prévia 

autorização do juízo, bem como INTIME-SE o(a) EXECUTADO(A) da 

penhora e da avaliação, e ainda, de que TEM O PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS para, querendo, interpor embargos à execução. Recaindo a 

constrição sobre imóvel, INTIME-SE o cônjuge do(a) executado(a), se 

casado(a) for, e, ainda, o Oficial do Registro de Imóveis competente para 

que proceda ao registro (art. 7º, IV, e art. 14, I, da Lei nº 6.830/1980) ou, 

na impossibilidade deste, à averbação, a que se fará entrega da contrafé 

e cópia do termo ou auto de penhora. Recaindo a penhora em veículos, 

entregue-se a contrafé e cópia do termo ou auto de penhora, com ordem 

de registro (art. 7º, IV, 14, II, da Lei nº 6.830/1980), na repartição 

competente para emissão do certificado de registro. Recaindo em ações, 

debêntures, quota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário 

nominativo, entregue-se a contrafé à Junta Comercial, Bolsa de Valores ou 

na sociedade comercial (art. 14, III, da Lei nº 6.830/1980). ATENHA-SE 

o(a) Oficial(a) de Justiça ao estritamente ordenado no mandado, pois 

qualquer alegação relativa à Lei nº 8.009/1990 ou outra matéria deverá ser 

trazida aos autos pelo(a) executado(a) mediante embargos. Não sendo 

encontrado(a) o(a) devedor(a), ou se este(a) se ocultar, proceda-se ao 

ARRESTO de bens, conforme disposto no art. 7º, inciso III, da Lei nº 

6.830/1980. Acaso não localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s), fica já 

deferida a pesquisa de novo endereço no sistema INFOJUD. Frustrada a 

obtenção de novo endereço, defiro, desde já, a expedição de edital para 

fins de citação do(a) executado(a). CUMPRA-SE.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108347 Nr: 5518-27.2015.811.0013

 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: Wellington Souza Valadão, Jefferson Souza Valadão, 

Milton Souza Valadão, Udson de Souza Valadão, Gledson Souza Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliveira Garcia - OAB:20.011-A, Claudinéia Santos Pereira - 

OAB:22.376-GO, Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga - OAB:36528-GO, 

Fabiane Gomes Pereira - OAB:30485-GO, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013, José Carlos Silva Coelho - OAB:15013, Lucimer Coelho 

de Freitas - OAB:33001-GO, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Certifico para os devidos fins de direito que o Alvará Eletrônico 

nº397498-7/2018 foi emitido, podendo ser consultado\visualizado através 

do site do Banco Do Brasil, WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58884 Nr: 4450-18.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guajará Revendedora de Diesel Ltda., Anay 

Regina Demori, Ivonei Rodrigo Demori, Alexandre Demori, Altamir Luiz 

Demori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Eduardo T. Esgaib 

- OAB:4474 -MT, Mona Moussa - OAB:64.663-PR, Nathalia T. Esgaib - 

OAB:OAB/MT 5100, RENATO DA SILVA OLIVEIRA - OAB:PR 28.692, 

RODRIGO ALVES SILVA - OAB:OAB/MT 11800, Saladino Esgaib - 

OAB:2657

 Vistos.

REMETAM-SE os autos ao exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a realização dos atos processuais tendentes a imprimir 

regularidade à marcha processual, sob pena de arquivamento.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141896 Nr: 4429-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS 

ESTRANGEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, consignando-se nossas homenagens de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132415 Nr: 363-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herlan Aparecido Santos de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 Vistos.

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado no andamento processual de 

Ref: 103, tão somente para DETERMINAR a expedição de ofício ao 

SERASA/SPC para que, no prazo de 10 (dez) dias, excluam o nome do 

autor - Herlan Aparecido Santos de Queiroz, inscrito no CPF sob o nº 

908.704.921-87 – dos cadastros de maus pagadores, sob pena de 

incidirem em multa diária no patamar de R$ 100,00 (cem reais), até o limite 

máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do §1ª do art. 536 do 

NCPC.

Lado outro, INDEFIRO o pedido para que a requerida proceda aos 

descontos do empréstimo diretamente em conta bancária do requerente, 

haja vista que citada providência independe da intervenção do Judiciário, 

bastando ao autor dirigir-se à agência da Instituição Financeira com a qual 

celebrou o negócio jurídico que deu azo ao ajuizamento da presente ação 

de consignação em pagamento e formular pedido para que doravante os 

descontos do mútuo contratado incidam diretamente por meio de débito em 
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conta bancária; vale dizer, que sem a comprovação da pretensão resistida 

da Instituição Financeira em assim proceder, não há que se falar em 

interesse de agir na formulação do multicitado pedido.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65018 Nr: 1061-54.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weder de Lacerda Silva - 

OAB:18773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498/A

 Certifico para os devidos fins de direito que o Alvará Eletrônico 

nº397502-9/2018 foi emitido, podendo ser consultado\visualizado através 

do site do Banco Do Brasil, WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161284 Nr: 1020-77.2018.811.0013

 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: SIMONE MARTINELI PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA Comércio Eletrônico S.A. (CASAS 

BAHIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT., Paulo Roberto 

Canhete Diniz - OAB:11235/MS

 Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC, para o fim 

de ( i ) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre SIMONE 

MARTINELI PEREIRA DA CRUZ e CNOVA Comércio Eletrônico S.A. 

(CASAS BAHIA), representada pelo contrato nº. 21122400369345; ( ii ) 

CONDENAR a requerida CNOVA Comércio Eletrônico S.A. (CASAS BAHIA) 

a compensar o dano moral provocado em SIMONE MARTINELI PEREIRA DA 

CRUZ, mediante o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos 

monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da inserção da restrição do nome da 

autora junto aos órgão de proteção ao crédito (7/11/2017), “ex vi” da 

Súmula nº 54/STJ.Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a 

parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como 

em honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), com espeque no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de 

Processo Civil.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120966 Nr: 3958-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenor Campos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia. Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT.

 Certifico para os devidos fins de direito que o Alvará Eletrônico 

nº396045-5/2018 foi emitido, podendo ser consultado\visualizado através 

do site do Banco Do Brasil, WWW.bb.com.br. Assim, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134233 Nr: 1019-29.2017.811.0013

 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: José de Jesus Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES 

- OAB:21494/O

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133033 Nr: 569-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANE APARECIDA BALBUENA 

FERREIRA, Filiação: Ana Maria Balbuena Ferreira e Adaõ Joaquim Ferreira, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 89, para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do art. art. 246, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes 

e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e 

Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o 

qual é representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 

7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem 

os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.EXPEÇA-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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Resumo da Inicial: As partes são genitores das crianças M. M. D. A. e A. 

C. M. D. A., conforme certidões de nascimento anexas. Aduz o 

demandante que os filhos estavam ao cuidado da mãe porém, após ela 

estabelecer união com um novo companheiro, os infantes solicitaram 

morar com o autor, pois não conseguiram estabelecer boa convivência 

com o novo marido da mãe. Diante do quadro fático apresentado, e da 

necessidade de tutelar a integridade moral dos infantes, não resta 

alternativa senão requerer a guarda unilateral dos filhos.

Pontes e Lacerda, 18 de abril de 2018

Laudicéia Souza Braz SantosGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158766 Nr: 12266-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LHLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNA EMANUELE MENDES PASCUTTI, 

solteiro(a), desempregada, Telefone 65999101276. 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: O autor é pai do infante e a requerida é mãe, conforme 

certidão de nascimento anexa. O relacionamento que mantinha com a 

genitora da infante findou e, há aproximadamente 15 dias, a criança está 

sob sua guarda de fato. Diante do quadro fático apresentado e da 

necessidade de tutelar a integridade moral do infante, na medida em que o 

autor detém a guarda de fato dele, não resta alternativa senão requerer a 

guarda unilateral do filho.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 41, para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do art. art. 246, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes 

e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e 

Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o 

qual é representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 

7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem 

os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.EXPEÇA-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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de abril de 2018

Laudicéia Souza Braz SantosGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135297 Nr: 1585-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENIR MARIA DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SILVA OLIVEIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO SILVA OLIVEIRA MACIEL, Cpf: 

03439324150, Rg: 2146101, Filiação: João Batista Alves de Oliveira e 

Adelaide Rodrigues da Silva, data de nascimento: 20/01/1991, 

brasileiro(a), natural de Caceres-MT, casado(a), seringueiro, Telefone 

065-9617-8023. 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.

 Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de citação por edital da parte 

executada na forma do art. 246, IV, do Novo Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo de citação e havendo manifestação, tornem os 

autos conclusos.Caso decorra o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e desde já 

NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do 

Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) 

e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão conferidas 

todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 

autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Resumo da Inicial: As partes casaram em 27 de novembro de 2010, 

conforme certidão de casamento anexa. Estão separados de fato há mais 

de 5 anos e não desejam reconstruir a vida em comum. Não possuem 

filhos menores e nem bens a serem partilhados.

Pontes e Lacerda, 18 de abril de 2018

Laudicéia Souza Braz SantosGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134552 Nr: 1258-33.2017.811.0013

 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: Adão Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 Vistos.

Considerando se tratar de petição tratando de parte estranha ao presente 

feito, bem como endereçada a juízo diverso, DETERMINO o 

desentranhamento do documento de fls. 124/126 (ref. 56) e a devolução 

ao seu subscritor.

Em seguida, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto ao decurso do prazo para 

apresentação de memoriais por parte da ré.

Por fim, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91350 Nr: 2886-62.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Domingues Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2886-62.2014.811.0013

Cód. nº. 91350

Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução de honorários.

No mais, INDEFIRO o pedido de fl. 45, uma vez que o executado já foi 
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devidamente intimado para realizar o pagamento do débito (fl. 18).

Desta forma, INTIME-SE o exequente, via DJE, para que, no prazo de 10 

(dez) dias requeira o que entender pertinente ao prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento dos autos.

Pontes e Lacerda, 9 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64969 Nr: 1012-13.2012.811.0013

 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): Serraria Nova Jerusalem LTDA, Josias 

Florencio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1012-13.2012.811.0013

Código nº 64969

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

proposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra SERRARIA NOVA 

JERUSALÉM LTDA e JOSIAS FLORÊNCIO PEREIRA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 43/45 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” c/c art. 924, II, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC.

Honorários advocatícios nos termos da avença de fl. 44 [item 7].

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 12 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85572 Nr: 3175-29.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raymison Dias de Souza, Patricia de 

Freitas Gonzaga Souza, Weslaine Azambuja da Silva, Espólio de Hosmar 

Cesar Araújo Niemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, c/c art. 771, paragrafo único, ambos do NCPC, c/c o 

Capítulo 2, Seção 29, da CNGC.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO o exequente no pagamento das custas e taxas 

judiciárias, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo no importe 

de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo Código de 

Processo Civil.INTIME-SE via DJE.Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a gestora o cumprimento do art. 582 e 

seguintes da CNGC. Após, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.Pontes e 

Lacerda, 12 de abril de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 51532 Nr: 2833-57.2009.811.0013

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder José Romero, Elizangela Mara Romeiro, Eliana Mara 

Romeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Queiroz de Freitas - 

OAB:8478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507/MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Autos do processo nº. 2833-57.2009.811.0013

Cód. nº. 51532

Vistos.

Diante do recolhimento das custas (fls. 82/83), DEFIRO o pedido de 

desarquivamento formulado à fl. 81.

INTIME-SE via DJE.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e inexistindo manifestação, o que 

deverá ser certificado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo, independentemente de novo despacho.

Pontes e Lacerda, 13 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 39909 Nr: 70-79.1992.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inez de Carvalho Lima, Antonio Candido 

Barbosa Lima, Moisés Antoninho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 70-79.1992.811.0013Código nº 

39909Vistos...Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores 

(item I) e inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de 

garantir o crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de 

acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo 

passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) 

Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor 

marrom (CNGC, art. 347). V – Cumpridas as diligências e não se obtendo 

êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.VI – CUMPRA-SE.Pontes e 

Lacerda, 9 de abril de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163183 Nr: 1842-66.2018.811.0013

 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: RENATO DELFINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

RENATO DELFINO DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 11/19.

Determinada a emenda da inicial, o autor atendeu o chamado judicial às fls. 

23/24.

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 31/39.
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A impugnação à contestação foi jungida às fls. 43/48.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 15 de maio de 2018, às 16h00min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157005 Nr: 11311-73.2017.811.0013

 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: Raimundo Satilo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

RAIMUNDO SATILO DA COSTA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 16/30.

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 36/47.

O autor não apresentou impugnação à contestação (fl. 54).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 15 de maio de 2018, às 16h30min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101537 Nr: 2743-39.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH CABRAL DA SILVA - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de fl. 110, uma vez que a consulta aos Sistemas 

Renajud e Infojud já fora realizada às fls. 73/74 e 84/94, respectivamente, 

sem que houvesse a localização de quaisquer bens em nome da 

executada, além de que a exequente não demonstrou acréscimo 

patrimonial em relação à executada no período compreendido desde a 

última consulta que justificasse, assim, a realização de nova diligência.

No mais, MANTENHO a suspensão do feito.

CERTIFIQUE-SE a secretaria se houve o agendamento do fim do referido 

prazo junto ao Sistema Apolo.

Na sequência, REMETA-SE o feito ao arquivo provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161674 Nr: 1171-43.2018.811.0013

 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: A Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaira Muniz de Souza Trento, Alberi Antonio 

Trento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta pela 

FUNDAÇÃO PIO XII – HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS contra VAIRA 

MUNIZ DE SOUZA e ALBERI ANTONIO TRENTO.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 43/45 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC em favor da parte requerida, sendo assim, 

cobrança de custas e taxas processuais ficará suspensa.

Outrossim, SUSPENDO o processo até que seja cumprido integralmente o 

acordo realizado, nos termos do art. 922 do NCPC.

Decorrido o prazo, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e 

via DJE, para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do NCPC).

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162897 Nr: 1716-16.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA LUCIA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por 

DALVA LUCIA MONTEIRO, devidamente qualificada, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

A inicial se fez acompanhar dos documentos de fls. 10/19.

O réu foi devidamente citado e apresentou contestação às fls. 23/44, 

tempestivamente.

A autora não apresentou a réplica (fl. 48).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

Analisando os autos, pela natureza do direito em litígio, verifico ser 

improvável a obtenção de conciliação, além de que as partes não se 
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manifestaram neste sentido. Deste modo, passo então, autorizado pelo 

artigo 331, § 3º, do Código de Processo Civil, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. FIXO como 

pontos controvertidos da lide: o exercício de atividade laboral na zona 

rural, em regime de economia familiar por parte do segurado, instituidor da 

pensão ora requerida, a dependência econômica da autora em relação ao 

“de cujus”, e a comprovação da união estável.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova oral se consolida como mecanismo 

decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO 

a produção da referida prova.

DESIGNO o dia 29 de maio de 2018, às 13h00min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas 

as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem como o 

depoimento pessoal da autora, em observância ao disposto no art. 342 do 

Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 407 do mesmo 

diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136282 Nr: 2077-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amerildo José Soares de Souza Faria, Juliana Bento de 

Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT, 

MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - OAB:21144/O, Wilza Aparecida 

Lopes Silva - OAB:OAB/MT22117-A

 Vistos.

INDEFIRO, por ora, a expedição do alvará em favor da causídica, uma vez 

que a mesma não possui poderes para receber valores em juízo e deles 

dar quitação, conforme descreve o art. 105, “caput”, do NCPC.

No mais, INTIME-SE a parte requerida, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor 

remanescente de R$ 1.016,89 (mil, dezesseis reais e oitenta e nove 

centavos), sob pena de incidência de multa prevista no art. 523 do NCPC.

CUMPRA-SE.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130158 Nr: 8235-75.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Montilha de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ANIZIO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

Em análise ao feito, verifica-se que o instrumento de transação anexado 

às fls. 123/126, refere-se à composição amigável do obtida para pôr fim à 

ação de execução por quantia certa, registrada sob o nº. 

6045-42.2016.811.0013, código 125616. Sendo assim, deverão as partes 

direcionar citado instrumento de transação aos autos daquele processo, a 

fim de que seja o referido acordo homologado e a ação executiva extinta.

Outrossim, em vista do trânsito em julgado do v. acórdão (fl. 121), e ainda, 

como nada foi requerido para o prosseguimento deste feito, DETERMINO 

seu desmembramento e a remessa dos autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163059 Nr: 1785-48.2018.811.0013

 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: FRANCIELE REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Protesto desta Cidade - 2º Oficio.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM LIMINAR 

proposta por FRANCIELE REIS DA SILVA contra SEGUNDO TABELIONATO 

DE NOTAS, PROTESTO E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE 

PONTES E LACERDA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 45 a parte autora requereu a extinção 

do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a ação tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

à fl. 45 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas e taxas judiciárias. No 

entanto, considerando a concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica suspensa, consoante 

dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC (fls. 29/30). Deixo de condenar em 

honorários advocatícios à vista da inexistência da triangularização 

processual.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 36378 Nr: 3809-69.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Oliveira da Silva Blecha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Araújo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:5882

 Vistos.

Inicialmente, diante do recolhimento das custas (fls. 982/983), DEFIRO o 

pedido de desarquivamento.

No mais, DETERMINO a expedição de carta precatória para a Comarca de 

São Paulo/SP, a fim de que realize a baixa na restrição materializada pela 

AV.07 da Matrícula 138.920 do 15º Registro de Imóveis da Capital de São 

Paulo (prenotação n. 592.155 – 03/05/2010).

Após, nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160050 Nr: 463-90.2018.811.0013

 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: ANDRE BASTOS DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA ajuizada por 

ANDRÉ BASTOS DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 9/22.

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 27/46.

A réplica foi apresentada às fls. 50/51.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte do autor.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 29 de maio de 2018, às 13h30min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27756 Nr: 2744-73.2005.811.0013

 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: Geralda Lopes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8973-B/MT, 

Mauricio de Carvalho - OAB:10.052A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por GERALDA LOPES 

BEZERRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 405, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 199).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 405, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 402, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, 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.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154515 Nr: 10177-11.2017.811.0013

 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 RODRIGUES FILHO

 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:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE proposta por GERALDO 

RODRIGUES FILHO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 4/32.

Devidamente citada, a autarquia ré apresentou contestação às fls. 38/51.

A parte autora não apresentou impugnação à contestação (fl. 55).

Em manifestação de fl. 66, o autor requereu a extinção do feito nos termos 

do art. 485, V, do NCPC, uma vez que já existe em tramite uma ação 

idêntica a esta, ocorrendo então à litispendência.

 Os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

O Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, editora revista dos 

tribunais, página 503, relata:

“Dá se litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se 

encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido 

(mediato e imediato). A segunda ação tem de ser extinta sem 

conhecimento do mérito. A litispendência é instituto típico do processo 

contencioso. Não há litispendência entre procedimentos de jurisdição 

voluntária.”

Portanto, consiste a litispendência em tornar completa a relação 

processual trilateral em torno da lide. Por força da litispendência, o mesmo 

litígio não poderá voltar a ser objeto, entre as partes, de outro processo, 

enquanto não se extinguir o feito pendente.

Não é possível, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de 

mais de um processo simultaneamente, nem que, após o trânsito em 

julgado, volte à mesma a ser discutida em outro processo. Demonstrada, 

pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada entre dois 

processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.

No caso em comento, os presentes autos assim como os autos nº 

1365-43.2015.811.0047, código 38311, que tramita na comarca de Jauru, 

tem como parte o Sr. Geraldo Rodrigues Filho e tratam de ação de 

concessão de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez permanente, 

conforme informado à fl. 66.

Destarte, estando devidamente comprovado que a parte autora possui 

outra ação idêntica, com a mesma causa de pedir e de pedido, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, 

do Novo Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente 

no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 35).

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação 

das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam 
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os autos remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma 

do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163465 Nr: 1912-83.2018.811.0013

 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: FRANCISCO SANTANA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149558 Nr: 7707-07.2017.811.0013

 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: José Edivaldo 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 fins de direito que, haja vista juntada de estudo social e, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vistas às partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130026 Nr: 8182-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Oliveira Castellini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.140, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vistas a parte autora para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98555 Nr: 1481-54.2015.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Certifico para os devidos fins de direito que, conforme juntada de fls.62 e, 

com amparo ao provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130283 Nr: 8275-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIZA RODRIGUES DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.57, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vistas a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100673 Nr: 2453-24.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACECCE, EdGLMJ, DNSMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.184, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vistas a parte autora para manifestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 131539 Nr: 8809-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Silva Costa, Simone Virginia Castro 

Brazão, Welington de Jesus Rodrigues, Andersen Pacheco de Carvalho, 

Alex Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Denilson Reis de Oeiras - 

OAB:9380-PA, FELIPE CARLOS ALMEIDA - OAB:19847/O, JOICE 

JERONIMO SILVA - OAB:16046, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para 

ABSOLVER Alex Rodrigues Barbosa, Andersen Pacheco de Carvalho, 

Simone Virgínia Castro Brazão e Wagner Silva Costa das imputações das 

práticas delitivas previstas no artigo 33, “caput”, artigo 35, ambos da Lei 

Federal 11.343/06, e artigo 288, “caput”, do Código Penal; e CONDEANAR 

Alex Rodrigues Barbosa, Andersen Pacheco de Carvalho, Simone Virgínia 

Castro Brazão, Wagner Silva Costa e Welinton de Jesus Rodrigues, todos 

qualificados nos autos, como incursos nas penas do delito previsto no 

artigo 155, §1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, de modo que passo 

a individualizar e dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em 

estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma 

supra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167044 Nr: 3660-53.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Civil da Cidade de Comodoro-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEITON BARATELA, SANDRA DE 

ARAUJO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:21059/O

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Tendo em vista o cumprimento da 

missiva, devolva-se com as baixas e anotações de estilo. II. Não havendo 

constatação de ilegalidades ou irregularidades da prisão, declaro 

encerrada a solenidade. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101568 Nr: 2754-68.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatta de Souza Oliveira, Jheferson de 

Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o pedido do MP e determino 

a expedição de carta precatória para inquirir as testemunhas Michael 

Ferreira Berbel e Eduardo Augusto Barcelos para os endereços acima 

informados, com prazo de cumprimento de até 60 dias. II. Com o retorno 

das missivas, encerro a instrução e determino que as partes sejam 

intimadas para apresentarem alegações finais no prazo sucessivo de 05 

dias, vindo-me após conclusos para sentença. III. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166386 Nr: 3356-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viverto Montiel Ribas Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 Desta feita, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do autuado, e 

MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA tal como foi lançada, uma vez que a 

necessidade da segregação cautelar restou demonstrada, com espeque 

em dados concretos dos autos.Quanto à restituição do numerário em 

espécie apreendido, defiro a liberação do valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), tendo em vista que o acusado apresentou a 

comprovação da origem lícita do numerário mencionado, nos autos (pág. 

31). Expeça-se alvará, se necessário.Dê-se ciência ao Ministério Público e 

a Defesa Técnica.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146118 Nr: 6210-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSA, SdJN, SOdS, JBPdS, JPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Wagner Ricci da Silva - OAB:21379

 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.: 159586 Nr: 220-49.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo. II. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146668 Nr: 6470-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevaldo da Silva Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896-O, Thucydides Alvares - OAB:4552, Uemerson Alves 

Ferreira - OAB:14866/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Diante das informações acima, 

REDESGINO o ato para 03/05/2018, às 13:00, devendo a Secretaria 

expedir desde já mandado de intimação. II. Intimem-se os advogados via 

DJE. III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 139223 Nr: 3370-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erievaldo Silva da Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19.970, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20.450

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo. II. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 43844 Nr: 1244-64.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Antonio Pagliarini, Damião Silva, Joaquim 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 Vistos, etc.

Antes de designar data para a sessão plenária, considerando a 

manifestação de renúncia do advogado dos acusados às fls. 1.259, 

determino a intimação dos réus ANDRÉ ANTONIO PAGLIARINI e DAMIÃO 

SILVA por edital, com prazo de 10(dez) dias, para constituir novo 

advogado, com a advertência de que caso não o façam a defesa será 

patrocinada pela Defensoria Pública.

Transcorrido o prazo do edital sem manifestação, certifique-se e desde já 

nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a defesa dos réus, devendo 

ser intimada para requerer o que de direito, no prazo legal.

Após, conclusos para designação de sessão plenária.

Intime-se o advogado constituído e, não havendo manifestação deste, 

exclua-o do sistem Apolo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 42458 Nr: 4736-98.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Arevalo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário José Machado e Silva 

- OAB:39.475/PR

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO AREVALO JUNIOR, Cpf: 

91366690168, Rg: 114272-0, Filiação: Roberto Arevalo e Lisberia Mendes 

Cristaldo, brasileiro(a), Telefone 8402-5214. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de Roberto Arevalo Júnior, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, constitua novo defensor para apresentação das 

contrarrazões recursais, visto que o advogado constituído Dr. Mário José 

Machado e Silva, fora devidamente intimando e manteve-se inerte.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que as tentativas de 

intimação pessoal do acusado foram frustradas, estando ele em local 

incerto e não sabido, intime-se por edital com prazo de 10(dez) dias, para 

cumprimento da ordem emanada da instância superior.Decorrido o prazo 

do edital sem manifestação, certifique-se e dê-se vista à Defensoria 

Pública para apresentar contrarrazões, no prazo legal.Oficie-se ao Exmo. 

Desembargador Relator com cópia desta decisão, justificando a demora no 

cumprimento da decisão e requerendo dilação de prazo para cumprimento, 

ante a complexidade dos atos a serem praticados.
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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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de abril de 2018

Elmo Lamoia de MoraesJuiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 90927 Nr: 2538-44.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassy Jhony Campos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 08/05/2018, às 

13h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

UQUISLEY ROQUE TIMOTEO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "ISSO POSTO, Julgo IMPROCEDENTE o pedido e 

condeno, solidariamente, a parte requerente ao pagamento de multa no 

valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos cofres públicos, e no 

percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, a título de 

condenação, em favor da demandada. P.R.I. Intimem-se para cumprimento 

da sentença, no prazo de 15 dias, após o trânsito em jugado, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de 10% sobre a condenação, nos 

termos do art.475-J do CPC."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-34.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZULEIDE SOUZA BENEVIDES (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)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada e nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo dando 

as baixas devidas e necessárias. P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-89.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMALHO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-22.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Diante da complexidade da causa sendo imprescindível 

a realização de perícia técnica para aferir a veracidade dos documentos 

acostados torna-se incompetente o presente Juizado para apreciar a 

referida demanda. ISSO POSTO, Julgo EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.51 da Lei 9.099/95. PRI. 

Arquivem-se"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARVALHO & ARAUJO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E M MOREIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de junho de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de junho de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON CRISTIANO DOS SANTOS AIRES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de junho de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOUVEIA GUEDES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de junho de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000953-32.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MOREIRA HOINASKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, em que pese os 

argumentos apresentados pelo requerente, entendo que pela 

inadmissibilidade de reparação por danos morais em razão de demora na 

fila do banco.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000165-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA GLORIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de junho de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-32.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KELLE REGINA GARCIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente do Despacho a seguir transcrito. 

"Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, em que pese os 

argumentos apresentados pelo requerente, entendo que pela 

inadmissibilidade de reparação por danos morais em razão de demora na 

fila do banco."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S DE ANDRADE MUNIZ EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de junho de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZARIFE MORETTI ASSIM (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de junho de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000807-88.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA IZABEL VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Diante da imprescindibilidade de realização de perícia 

grafotécnica para se aferiria a autenticidade dos documentos o presnte 

Juizado não é competente para dirimir a presente demanda em razão de 

sua complexidade. ISSO POSTO, Julgo EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.51 da Lei 9.099/95. PRI. 

Arquivem-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA CAZUPA URTADO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de junho de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001007-95.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEN JHONY BRUGNHAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente do Despacho a seguir transcrito. 

"Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, em que pese os 

argumentos apresentados pelo requerente, entendo que pela 

inadmissibilidade de reparação por danos morais em razão de demora na 

fila do banco."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ELLEN SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 267, 

III do CPC c/c §1º do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000175-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LODETI MEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de junho de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-48.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

06/06/2018 às 16H00min.. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de mandados. A referida audiência realizará na sala de 

audiência da Primeira Secretaria, no Fórum local. Intimações da partes em 

relação ao despacho, transcrito a seguir: "Converto o julgamento em 

diligência para depoimento pessoal da requerente em audiência que ora 

designo para o dia 06 de junho de 2018 às 16hs. Outrossim, ao requerido 

para que apresente em Juízo a gravação acerca da migração do plano. "

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-76.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ROSA DE ALMEIDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO INTEGRADO EXCELSUS S/C LTDA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO AOS OLHOS DE DEUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por 

mais de 30 dias, em razão da inércia do requerente em dar 

prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do 

mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 26440 Nr: 413-76.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva, Orcopox - 

Organização Contábil de Poxoréu, Agnaldo Pereira dos Santos, Adolfo 

Fernandes Catalá Neto, Agnaldo Pereira dos Santos - ME - Xéxox Facilita, 

M. L. R. Silva Catalá - ME - Ofertão Cópias, Maria Luiza Rodrigues da Silva 

Catalá, Luziane Maria Maziero Araujo, Ideal Informática Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Kely Cristina Teixeira de Carvalho 

Evangelista - OAB:10.731/MT, Luciana Borges Moura Cabral - 

OAB:6755/MT, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 Processo nº: 413-76.2009.811.0014 (Código 26440)

Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

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 executado 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.

Poxoréu/MT, 22 de novembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75519 Nr: 1271-29.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: João Paulo Vicente Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Dias Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STÉFANY CRISTINA DA SILVA 

- OAB:6019

 Processo nº 1271-29.2017.811.0014 (Código 75519)

VISTO,

Trata –se de queixa crime ajuizada por JOÃO PAULO VICENTE SOUTO em 

face de PAULO CÉSAR DIAS VICENTE, pela prática do suposto crime 

previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal.

 Conforme se vê ás fls. 51/52, o querelante se manifestou requerendo o 

arquivamento do feito, pelo fato de ter firmado acordo com o querelado.

Ademais, o querelado apresentou resposta a acusação. (Fls. 53/62).

Por fim, o Ministério Público se manifestou pugnando que seja comprovada 

a suposta retratação.

Pois bem.

 Analisando detidamente os autos, verifico assistir razão ao representante 

do Ministério Público. A retratação é medida cabível para o querelado que 

supostamente sinta um pesar por algo que cometeu e vem a juízo e se 

arrepende do feito, tornando-se então isento da pena, conforme artigo 

143, do Código Penal.

 No caso em concreto, não se provou a aludida retratação do querelado, 

tornando-se infrutífera a manifestação do querelante.

 Ante ao exposto, INTIME-SE o querelante para apresentar documento 

hábil que comprove o suposto acordo entre as parte, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 13 de março de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30335 Nr: 1139-79.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marjones Varanda Catalá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Goulart Veneranda 

- OAB:81329/MG, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629
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 (...) DA PENA DE MULTAConsiderando que a pena base foi fixada em seu 

mínimo legal, não há razões para que a pena de multa seja elevada acima 

do mínimo, qual seja 10 (dez) dias, conforme preceitua o artigo 49 – A do 

Código Penal.Deste modo, fixo a pena de multa ao réu, considerando as 

três fases da dosimetria de pena em 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo para cada dia-multa.” No mais, permanece 

a sentença inalterada.Portanto DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos 

de declaração nos termos da fundamentação.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Poxoréu – MT, 18 de abril de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60598 Nr: 296-80.2012.811.0014

 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): Valmir Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:14576, Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 Código: 60598

DECISÃO

VISTO,

DA RENÚNCIA

 Extrai-se da petição de fl. 199 requerimento de renúncia do patrono 

constituído pelo réu.

Posto isto, DEFIRO tal pedido, de modo que determino seja o mesmo 

excluído do Sistema Apolo.

Dito isso, DETERMINO a notificação/intimação do réu no endereço 

constante nos autos, para ciência da renúncia, bem como para que 

constitua novo patrono, o qual deverá apresentar memoriais finais, no 

prazo legal, ou declare a sua hipossuficiência.

Por outro lado, nos termos do artigo 112 do NCPC fica o(s) subscritor(s) 

da petição representando o acusado por 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73709 Nr: 380-08.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Alves Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado LUCIANO ALVES 

ALMEIDA DE OLIVEIRA em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 

15 (quinze) dias-multa.CONSIDERAÇÕES FINAISO regime inicial de 

cumprimento da pena será o semiaberto (art. 33, § 2º, alínea “c”, do 

Código Penal).Incabíveis os benefícios do art. 44 (conversão da pena 

privativa de liberdade em restritiva de direitos) e do art. 77 (suspensão 

condicional da pena) do Código Penal, em razão da pena aplicada.Tendo 

em vista que o acusado é considerado pobre na forma da lei, deixo de 

condená-lo ao pagamento das custas processuais.Por estarem ausentes 

os requisitos do artigo 312 do CPP, concedo ao réu o direito de recorrer 

em liberdade.DESTINAÇÃO DOS OBJETOS APREENDIDOS APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIAQuanto ao 

capacete e a blusa presta, estes deverão ser RESTITUÍDOS aos réus e 

proprietários, por não restar demonstrado tratarem-se de bens 

provenientes de crime. Assim, INTIME-SE a parte interessada para que 

proceda a sua retirada, no prazo de 10 (dez) dias. Consigno que a 

retirada poderá ser feito por ente familiar, eis que os réus encontram-se 

segregados. Decorrido o prazo, certifique-se, e desde já DECRETO O SEU 

PERDIMENTO e determino a sua DESTRUIÇÃO, ante o seu valor 

reduzido.Quanto a motocicleta, esta deverá ser restituída a proprietária, 

caso ainda não tenha sido feito, uma vez que embora tenha sido utilizado 

pelo réu para a pratica delitiva, não há provas de que ela seja proveniente 

de crime, mas sim que sua genitora havia lhe emprestado para levar seu 

pai ao trabalho. Assim, INTIME-SE a proprietária para que proceda a sua 

retirada, no prazo de 10 (dez) dias. Saliento que, para a restituição da 

motocicleta deverá ser apresentado documento que comprove a sua 

propriedade. Caso contrário, ser-lhe-á decretado o seu perdimento em 

favor da União. (...) Após, arquive-se o presente feito, com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu - MT, 18 

de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21349 Nr: 560-10.2006.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado OSMAR 

RIBEIRO DOS SANTOS referente ao crime em tela, com fundamento nos 

artigos 107, IV, 109, inciso V e 110, parágrafo 1º, todos do Código Penal, 

para reconhecer o implemento da prescrição da pretensão punitiva em 

concreto retroativa.Inexistem bens a serem destinados.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.Poxoréu – MT, 18 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26678 Nr: 651-95.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Poxoréo Ltda., Mauro Alves da Silva, 

Lauro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909, Magno José da Silva

Magno José da Silva - OAB:MT 9246-E, Max Magno Ferreira 

Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 651-95.2009.811.0014 (Código: 26678)

VISTO,

 Ante a impossibilidade de citar os executados MAURO ALVES DA SILVA 

e LAURO ALVES DA SILVA, pessoalmente, bem como frustrada a 

tentativa de citação via AR, CITEM-SE os executados, via edital, com prazo 

dilatório de trinta (30) dias.

 Transcorrido in albis o prazo da citação e permanecendo os executados 

sem se manifestarem, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, NOMEIO para atuar como curador especial dos supracitados 

demandados, a advogada RUTH LORENA ARAÚJO VIEIRA - OAB/MT 

24275/0, devendo essa ser intimada para, em cinco (05) dias, declinar nos 

autos se aceita a honrosa nomeação, caso em que o prazo para a 

providência imperiosa começará a fluir.

Em caso de aceite, ARBITRO, desde já, honorários advocatícios na monta 

de 05URH em favor da causídica nomeada, nos termos da Tabela de 

Honorários da OAB/MT.

Após, apresentada a defesa, PROMOVAM-SE os atos necessários para o 

regular processamento do feito, observado o teor da Portaria nº 

01/2017-DF desta comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78230 Nr: 257-73.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional III, 

Jabaquara da Comarca de São Paulo/SP, Cia Itauleasing de Arrendamento 

Mercantil
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josevaldo Rodrigues de Oliveira Sacolão -ME, 

Josevaldo Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora da certidão do oficial de 

justiça a seguir transcrita " CERTIFICO, eu Oficial de Justiça abaixo 

assinado, que deixo de cumprir por ora o presente mandado em razão da 

ausência do depósito da diligência. Dou fé. DEUZENI PEREIRA DE SOUZA 

OF. DE JUSTIÇA

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24081 Nr: 1333-21.2007.811.0014

 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: Vagner Emanoel de Souza Rocha, Ingrid Adriana 

Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alfredo Viecili, Roselane Riva Viecili, 

Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Fred 

Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:MT/ 7669-0, Carlos Gomes da Silva - OAB:4957/MT, João 

Oliveira de Lima - OAB:4257-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:/MT - 16.691-A

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para em 15 (quinze) 

dias apresentar as alegações finais

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27910 Nr: 413-42.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Magnolia Ramos de Oliveira, Maria Magnólia 

Ramos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código. 27910

DECISÃO

VISTO,

DEFIRO o pedido retro para a suspensão do feito.

Transcorrido o prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 13194 Nr: 2193-61.2003.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remi Divino Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Código: 13194

DESPACHO

VISTO,

 Diante da petição de fls. 162/163, EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva 

da vítima, no endereço nela aprazado.

 Sem prejuízo do acima exposto, dê-se VISTAS ao Ministério Público para 

manifestar-se sobre a prescrição virtual suscitada pela defesa.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74817 Nr: 947-39.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

REQUERIDA via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, oportunidade em que poderá juntar documentos e 

requerer diligência (CPP, art. 422), nos termos da r. decisão de fls. 474 e 

verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77126 Nr: 2030-90.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&CLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora o pagamento das custas processuais, JULGO EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Por consequência, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas processuais e, honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa (NCPC, art. 85, § 2º).Transitada em julgado a presente sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, com observação das formalidades 

legais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 18 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23773 Nr: 1781-91.2007.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdei Lopes do Nascimento, Idelfonso Dias 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Oziel Catarino Bom Despacho Farias - OAB:4.691, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 a)DEFIRO o pedido de juntada de documentos, nos termos do artigo 422 e 

423 do CPP. b)Incluo a relação jurídica processual submetida à sessão de 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, na sessão 

extraordinária do dia 17de maio de 2018, às 09h00min (MT);c)Apresentado 

rol de testemunhas, conforme fls. 916/939, INTIMEM-SE, observando-se 

que é dispensável intimar as testemunhas que residem em outra comarca, 

exceto as contíguas, sendo ônus da parte a apresentação delas se 

pretender-lhes a oitiva;d)INTIMEM-SE os Acusados.e)DESIGNO o dia 25 de 

abril de 2018, às 14h30min (MT), para o sorteio dos jurados (art. 433, CPP, 

alterado pela Lei 11689/2008). Notifique-se o Ministério Público, a OAB e a 

Defesa (art. 432, CPP, alterado pela Lei 11689/2008). No sorteio dos 

jurados deverão ser observados os impedimentos do art. 448. CPP, e art. 

449, CPP, ambos alterados pela Lei 11689/2008;f)CONVOQUEM-SE os 

Jurados sorteados (art. 434, CPP, alterado pela Lei 
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11689/2008);g)PROVIDENCIE-SE cópia da pronúncia e desse relatório aos 

jurados (art. 472, parágrafo único, CPP);h)Intimem-se. Cientifiquem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências, com as devidas 

cautelas.Poxoréu – MT, 18 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68996 Nr: 1686-80.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Eurípedes Martins Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:MT/ 12.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63195 Nr: 1369-53.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilsa Barbosa dos Anjos Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fls. 197/198 procedo a 

intimação das partes para manifestarem-se sobre os honorários acostado 

nos autos por derradeiro

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63355 Nr: 46-76.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Messias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fls. 370/371 procedo a 

intimação das partes para manifestarem-se sobre os honorários acostado 

nos autos por derradeiro

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69294 Nr: 77-28.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

promover regular anadmento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62262 Nr: 544-12.2013.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B, Elizete Aparecida O.Scatigna - OAB:12090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 544-12.2013.811.0014 (Cód. 62262)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada por B. V. 

FINANCEIRA S/A C.F.I., em face de LUCAS ALVES LIMA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que, a parte requerente foi devidamente intimada, porém, 

quedou-se inerte. (ref. 49/50).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que o requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77153 Nr: 2047-29.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2047-29.811.0014 (Código 77153)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

TSUDZAWERE JOÃO BOSCO, em face de BANCO BCV, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em apertada síntese, narra a inicial que a parte autora é aposentada e, ao 

consultar a situação de seu benefício, constatou a realização de 

empréstimos que a mesma não havia solicitado. Deste, fora descontadas 

45 parcelas, totalizando um montante de R$ 607,50 (seiscentos e sete 

reais e cinquenta centavos) tornando assim a situação financeira da 

autora delicada, pois com o desconto realizado em seu salário, este ficou 
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abaixo do salário mínimo, dificultando o seu próprio sustento e de sua 

família.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Com efeito, infere-se que as partes, a causa de pedir e o pedido da 

presente ação são idênticos á aqueles constantes do Processo nº 

2046-44.2017.811.0014 (Código 77151), protocolada previamente nesta 

comarca aos 06/11/2017.

Destarte resta certamente figurada a duplicidade da ação.

Portanto, o presente feito está coberto pelo fenômeno da litispendência. 

Destarte, de acordo com o art. 485, inciso V, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro, “o juiz não resolverá o mérito quando (...) reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

Ressalte que a matéria referente a litispendência, é de ordem pública e 

deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença 

de mérito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do novo Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77193 Nr: 2079-34.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2079-34.2017.811.0014 (Código 77193)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

TSUDZAWERE JOÃO BOSCO, em face de BANCO ITAU BMG, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em apertada síntese, narra a inicial que a parte autora é aposentada e, ao 

consultar a situação de seu benefício, constatou a realização de 

empréstimos que a mesma não havia solicitado. Deste, fora descontadas 

38 parcelas, totalizando um montante de R$ 1.455,40 (mil quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) tornando assim a situação 

financeira da autora delicada, pois com o desconto realizado em seu 

salário, este ficou abaixo do salário mínimo, dificultando o seu próprio 

sustento e de sua família.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Com efeito, infere-se que as partes, a causa de pedir e o pedido da 

presente ação são idênticos á aqueles constantes do Processo nº 

2078-49.2017.811.0014 (Código 77192), protocolada previamente nesta 

comarca aos 07/11/2017.

Destarte resta certamente figurada a duplicidade da ação.

Portanto, o presente feito está coberto pelo fenômeno da litispendência. 

Destarte, de acordo com o art. 485, inciso V, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro, “o juiz não resolverá o mérito quando (...) reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

Ressalte que a matéria referente a litispendência, é de ordem pública e 

deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença 

de mérito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do novo Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77218 Nr: 2094-03.2017.811.0014

 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: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2094-03.2017.811.0014 (Código 77218)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

TERESA PEHORI’O, em face de BANCO ITAU BMG, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em apertada síntese, narra a inicial que a parte autora é aposentada e, ao 

consultar a situação de seu benefício, constatou a realização de 

empréstimos que a mesma não havia solicitado. Deste, fora descontadas 

47 parcelas, totalizando um montante de R$ 1.905,38 (mil novecentos e 

cinco reais e trinta e oito centavos) tornando assim a situação financeira 

da autora delicada, pois com o desconto realizado em seu salário, esta 

ficou abaixo do salário mínimo, dificultando o seu próprio sustento e de 

sua família.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Com efeito, infere-se que as partes, a causa de pedir e o pedido da 

presente ação são idênticos á aqueles constantes do Processo nº 

2093-18.2017.811.0014 (Código 77217), protocolada previamente nesta 

comarca aos 07/11/2017.

Destarte resta certamente figurada a duplicidade da ação.

Portanto, o presente feito está coberto pelo fenômeno da litispendência. 

Destarte, de acordo com o art. 485, inciso V, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro, “o juiz não resolverá o mérito quando (...) reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

Ressalte que a matéria referente a litispendência, é de ordem pública e 

deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença 

de mérito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do novo Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77171 Nr: 2062-95.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2062-95.2017.811.0014 (Código 77171)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 
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Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

TSUDZAWERE JOÃO BOSCO, em face de BANCO BCV, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em apertada síntese, narra a inicial que a parte autora é aposentada e, ao 

consultar a situação de seu benefício, constatou a realização de 

empréstimos que a mesma não havia solicitado. Deste, fora descontadas 

30 parcelas, totalizando um montante de R$ 774,00 (setecentos e setenta 

e quatro reais) tornando assim a situação financeira da autora delicada, 

pois com o desconto realizado em seu salário, este ficou abaixo do salário 

mínimo, dificultando o seu próprio sustento e de sua família.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Com efeito, infere-se que as partes, a causa de pedir e o pedido da 

presente ação são idênticos á aqueles constantes do Processo nº 

2052-51.2017.811.0014 (Código 77159), protocolada previamente nesta 

comarca aos 06/11/2017.

Destarte resta certamente figurada a duplicidade da ação.

Portanto, o presente feito está coberto pelo fenômeno da litispendência. 

Destarte, de acordo com o art. 485, inciso V, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro, “o juiz não resolverá o mérito quando (...) reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

Ressalte que a matéria referente a litispendência, é de ordem pública e 

deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença 

de mérito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do novo Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77118 Nr: 2025-68.2017.811.0014

 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: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamentos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2025-68.2017.811.0014 (Código 77118)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

LAURA PE’A’A’Õ, em face de BANCO ITAU BMG, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em apertada síntese, narra a inicial que a parte autora é aposentada e, ao 

consultar a situação de seu benefício, constatou a realização de 

empréstimos que a mesma não havia solicitado. Deste, fora descontadas 

12 parcelas, totalizando um montante de R$ 584,40 (quinhentos e oitenta e 

quatro reais e quarenta centavos) tornando assim a situação financeira da 

autora delicada, pois com o desconto realizado em seu salário, esta ficou 

abaixo do salário mínimo, dificultando o seu próprio sustento e de sua 

família.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Com efeito, infere-se que as partes, a causa de pedir e o pedido da 

presente ação são idênticos á aqueles constantes do Processo nº 

22024-83.2017.811.0014 (Código 77117), protocolada previamente nesta 

comarca aos 31/10/2017.

Destarte resta certamente figurada a duplicidade da ação.

Portanto, o presente feito está coberto pelo fenômeno da litispendência. 

Destarte, de acordo com o art. 485, inciso V, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro, “o juiz não resolverá o mérito quando (...) reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”.

Ressalte que a matéria referente a litispendência, é de ordem pública e 

deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença 

de mérito.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do novo Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 18 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63419 Nr: 96-05.2014.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cursino de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 C E R T I D Ã O

ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial em substituição legal, lotada 

na Segunda Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado 

de Mato Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

Poxoréu/MT, 31 de maio de 2017.

Rosely Lopes de Araújo

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27784 Nr: 288-74.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iremá de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Processo n.º 288-74.2010.811.0014 Código: 27784

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de executivo de pena pertencente a IREMÁ DE SOUZA SILVA.

O recuperando foi condenado a 15 (quinze) anos de reclusão. Realizada 

audiência admonitória o réu tomou ciência da pena lhe impostas.

Com vistas dos autos, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade do réu ante o fiel cumprimento de sua reprimenda (fl. 320).

É o relatório.

Decido.

Considerando o integral cumprimento da pena imposta, sem que o 

reeducando tivesse dado razão à sua revogação, a representante do 

Ministério Público requereu que fosse julgada extinta a punibilidade do réu 

à fl. 320.

Ante o exposto, estando presentes os pressupostos legais, com 

fundamento no artigo 82 do Código Penal, acolho o parecer ministerial e 

DECLARO extinta a punibilidade do recuperando IREMÁ DE SOUZA SILVA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61415 Nr: 1102-18.2012.811.0014

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65675 Nr: 1703-53.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Morro da Mesa Concessionária Rodovia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rangel Transportes e Comércio de Pedras Ltda 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Oliveira 

Guimarães Júnior - OAB:5959/MT, Leonardo Luiz Nunes 

Bernazzolli - OAB:MT 10.579, Leondina Moro - OAB:16569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Rosa de Rezende 

Hoshika - OAB:MT/12.102, Willian Dias Caversan - OAB:17543/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao regurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72542 Nr: 1900-37.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Fundo Municipal de 

Previdencia Social de Poxoréu - Poxoréu - Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, 

Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação da requerida para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao regurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27536 Nr: 1485-98.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmair Aparecido Picoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Guimarães Rodrigues, Josiany 

Luisa Buosi Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joselina Maioni Belmonte 

Picoli - OAB:146626/SP, Osmair Aparecido Picolli - OAB:49211/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gustavo gomes polotto - 

OAB:230351/SP

 VISTO,

Analisando o presente feito, verifico que, intimado, o requerido informa a 

interposição de agravo de instrumento em face da decisão retro proferida, 

sem, contudo, trazer novos documentos, de modo a possibilitar a 

retratação do aludido decisum (fls. 515/521v).

Pois bem.

 Inicialmente, em juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada, em 

todos os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos 

argumentos da parte recorrente, bem como não houve alteração no 

cenário fático e jurídico.

 No mais, considerando a decisão proferida pelo juízo ad quem, a qual não 

concedeu o efeito suspensivo pretendido, PROMOVA-SE, a secretaria, os 

atos necessários ao regular processamento do feito.

Por fim, REMETAM-SE, a assessoria do juízo, as informações prestadas, 

via Malote Digital.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78497 Nr: 391-03.2018.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diemes Vicente Nunes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 “Vistos, DEFIRO o pedido retro e, deste modo, redesigno a presente 

audiência para o dia 09 de maio de 2018 às 17h00min. Sai o advogado 

intimado e comprometido a trazer o reeducando a audiência admonitória 

independentemente de intimação. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71014 Nr: 1035-14.2016.811.0014

 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: Helena Pereira dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66682 Nr: 494-15.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lírio Furlanetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:SP 299.951, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para: (a) DECLARAR 

prescritas as prestações anteriores a 27.04.2012; (b) DECLARAR nulas 

as cláusulas contratuais que autorizam a cobrança da tarifa de 

participação financeira ao programa de eletricidade rural “Luz no Campo”; 

(c) CONDENAR a concessionária requerida a restituir à parte autora os 

valores pagos a título de quitação das parcelas do contrato de 

eletrificação rural e outras avenças, concernentes a participação 

financeira contratual do requerente ao denominado programa “Luz no 

Campo”, de forma simples, corrigidos pelo INPC a partir do pagamento de 

cada prestação e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, desde a 

citação; (d) CONDENAR, por fim, a requerida ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), 

e acrescida de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos 

do art. 405, do Código Civil.Em vista da sucumbência mínima, CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido 

pela parte autora, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Com o trânsito em 

julgada, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, 

sem a qual DETERMINO sejam os autos arquivados, nos termos em que 

preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 526 Nr: 22-15.1995.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Intermaq-Internacional de Máquinas e 

Equipamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enelson Alessandro Nonato 

- OAB:12.149 - MT, João Batista Cavalcante da Silva - OAB:MT- 3.448, 

Ocimar Carneiro de Campos - OAB:3954

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de liquidação 

judicial, haja vista que inexistem elementos aptos a demonstrar a extensão 

do crédito buscado e, desse modo, dar por exequível o título judicial.Por 

conseguinte, inexiste, nas circunstâncias, sucumbência para qualquer das 

partes, notadamente quando a liquidação foi deflagrada pelo parquet.Logo, 

transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63403 Nr: 84-88.2014.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Vistos em correição.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação da sentença.

Intimem-se as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-27.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FERREIRA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-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 POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010210-27.2015.8.11.0014 REQUERENTE: GENI FERREIRA VILELA 

REQUERIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 7205550, e por sua vez a Requerente impugnou – Id. 

7205557, ambos dentro do prazo legal, conforme certificado – Id. 

7205560. Fundamento e decido. Trata-se a presente Ação de Indenização 

por danos morais e materiais proposta por Geni Ferreira Vilela em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., alegando 

que no dia 15.04.2015 por volta das 9h:00min, passou um caminhão que 

trafegava em uma rua próxima à da sua residência e esbarrou na fiação, 

ocasionando a derrubada de um dos postes da rede de energia elétrica, 

instalado na via pública, alega mais que por um efeito dominó pelo 

esticamento da fiação, e aliados a péssima qualidade e condições de 

manutenção, o poste caiu nos portões de entrada da residência da 

Requerente e para provar anexa foto (Id. 7205412), alega mais que devido 

o ocorrido fez as devidas reclamações na concessionária da Requerida, 

porém não obteve solução com a falta de energia devido o poste ter caído, 

afirma mais que diante do ocorrido ficou mais de 24(vinte e quatro) horas 

sem energia, e que a energia somente foi restabelecida por volta das 

11h:00min do dia seguinte, alega que diante do ocorrido teve prejuízos 

com os alimentos armazenados em sua geladeira, bem como que passou 

por constrangimentos perante terceiros, afirma ainda, que os vizinhos 

teve a sua energia restabelecida e que somente sua casa foi a última a 

restabelecer a energia, e que diante da impossibilidade de uma 

composição amigável com a Requerida, não restou alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda. Aduz que a responsabilidade pela 

manutenção da fiação é da Requerida, razão pela qual deve indenizá-la 

pelos prejuízos causados. Na audiência de conciliação realizada em 

24.09.2015, Id. 7205495, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Por sua vez, a parte Requerida apresentou contestação, 

Id. 7205550, e em sede de preliminar arguiu a ilegitimidade passiva ad 

causam, em razão que a culpa exclusiva foi ocasionada pelo caminhão 

que derrubou o poste próximo a residência da Requerente, bem como pela 

preclusão de produzir provas pelo fato de não haver danos materiais, 

devido a não comprovação, e no mérito, contestou que o incidente foi 

ocasionado pelo caminhão o qual colidiu com a fiação, e neste caso a 

responsabilidade não é da concessionária de energia, pois a mesma 

também foi vítima do fato ocorrido por terceiros, e ao final pleiteia pela 

improcedência da ação. Contudo a Requerente impugnou a contestação 

em sua totalidade, Id. 7205557, pelo fato de que a responsabilidade é da 

Requerida, em fazer a manutenção da rede de energia elétrica, e ao final 

pleiteia pela procedência da ação. No Id. 7205565, houve decisão para as 

partes apresentarem provas das quais pretendem produzir, quando por 

sua vez a parte Requerida pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, Id. 

7205569, e a Requerente pleiteou no Id. 7205574, pela audiência de 

instrução e julgamento, para a oitiva da testemunha, a qual foi deferida, Id. 

7205578. No Id. 7205614, a testemunha Sra. Maria Onelia Janeri, foi 

compromissada e posteriormente foi ouvida no Id. 7205626, onde por sua 

vez ao ser indaga informou a este juízo em síntese que a falta de energia 

foi ocasionada devido que o caminhão colidiu com a fiação e com isso 

houve a queda do poste, informou ainda que a energia de sua casa voltou 

as duas da manhã e da Requerente por volta das 11h:00min do dia 

seguinte, informou mais que a Requerente ficou bastante nervosa, pelo 

ocorrido da falta de energia. Pois muito bem, analisando o conjunto 

probatório e a foto juntada no Id. 7205412, onde demonstra a queda do 

poste de energia elétrica, verifico que de fato a Requerente ficou sem 

energia elétrica em sua residência, e que esta queda foi em decorrência 

da colisão do caminhão com poste e que por efeito dominó os fios fizeram 

a derruba do referido poste, conforme alegado, e em consequência disso 

a rede de energia elétrica ficou comprometida, fato este que deveria ter 

sido observado pela Requerida, em manter as condições básicas para o 

fornecimento de energia, sendo a manutenção e a conservação. Neste 

sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE COM FIO DE ALTA TENSÃO EM 

ALTURA INADEQUADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

PREJUDICIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL - EXAME EM 

CONJUNTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO - OBSERVÂNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PENSÃO 

MENSAL DEVIDA - CAPACIDADE DE TRABALHO REDUZIDA - 

DEFORMIDADE PERMANENTE - VALOR DA PENSÃO READEQUADA DE 

ACORDO COM A RENDA AUFERIDA PELA VÍTIMA NA ÉPOCA DO 

ACIDENTE - PRIMEIRO APELO DESPROVIDO - SEGUNDO APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Como é sabido, tratando-se de 

concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 597 de 810



civil pelo evento danoso dever ser analisada a luz da teoria do risco 

administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada 

no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2- A Recorrente na qualidade 

de concessionária de serviço público e fornecimento de energia elétrica, 

tem o dever de prestar com regularidade e eficiência seu serviço, de modo 

que é sua a responsabilidade de manutenção e conservação das redes 

de energia elétrica, inclusive nas redes particulares. In casu, revela-se 

evidente a conduta ilícita da concessionária de energia elétrica, que foi 

negligente ao não realizar a manutenção adequada do cabo de alta tensão 

que acabou originando o sinistro, fato que afasta a tese de culpa 

exclusiva da vítima e justifica o dever de indenizar, não havendo motivos 

para a reforma da sentença neste ponto. (...) (TJMT: Apelação 

165623/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 

23/08/2017) Desse modo, cabe frisar que responsabilidade do fornecedor 

de serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 do CDC e 

artigo 37, §6º da CF). A Requerida, portanto, responde pelos danos 

causados a seus usuários. Na qualidade de concessionária de serviço 

público e fornecimento de energia elétrica, a Requerida tem o dever de 

prestar com regularidade e eficiência seu serviço, de modo que é sua a 

responsabilidade de manutenção e conservação das redes de energia 

elétrica, inclusive nas redes particulares. O defeito na prestação do 

serviço, assim, está na ineficácia da manutenção da rede elétrica da 

Requerida, pois é dever desta garantir a segurança dos serviços 

prestados, consoante imposição legal (art. 22 do CDC). Tenho que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Requerente ao se deparar 

com o dano sofrido em decorrência da falha na prestação de serviço 

oferecido pela Requerida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado a esta, 

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. Por outro lado, em 

relação aos danos materiais, esses deixo de aplicar indenização em face 

da não comprovação. Assim diante do exposto, opino pelo JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) 

Condenar, a título de danos morais, a empresa Requerida ao pagamento 

da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., a partir da 

citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos., etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-43.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR APARECIDA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO 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 POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010153-43.2014.8.11.0014 REQUERENTE: ENIR APARECIDA REZENDE 

REQUERIDO: BANCO PANAMERICANO S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 7158189, dentro do prazo legal, no entanto não houve 

impugnação, conforme certificado, Id. 7158212. No Id. 7158189 foi arguido 

a preliminar de Incompetência, da qual passo a decidir: A Requerida 

suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia 

grafotécnica, prova está incompatível com o rito do juizado especial. 

Todavia não merece guarida tal assertiva tendo em vista que as provas 

contidas nos autos são suficientes para a formação de convencimento do 

juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do Juizado Especial 

para processar e julgar o feito. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e 

Condenação em Danos Materiais e Morais, proposta por Enir Aparecida 

Rezende em desfavor de Banco Panamericano S.A., ambos qualificados 

nos autos em epígrafe, ao argumento de que em seus proventos estão 

sendo descontados os valores de R$ 150,00 mensais, e para provar junta 

os holerites – Id. 7158139, alega ainda que desconhece tais descontos e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e por tais razões 

ajuizou a presente ação. O pedido de liminar pleiteado na presente ação, 

foi deferido, Id. 7158146. Realizada em 29.01.2017 (Id. 7158210), a 

audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera tentativa de acordo 

entre as partes, prosseguindo o feito o seu tramite legal. Por sua vez, Id. 

7158189 a Requerida apresentou contestação, e em sede de preliminar 

pleiteia pela necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito, contesta em 

suma que a parte Requerente firmou contrato de empréstimo consignado 

n. 703173070 firmado em 12.05.2014, no valor líquido de R$ 3.955,35, e 

para comprovar fez a juntada do contrato devidamente assinado (Id. 

7158195), e de documentos pessoais da Requerida (Id. 7158195), 

contesta ainda pela litigância de má-fé tendo em vista que a parte altera a 

verdade dos fatos, e ao final contesta pela improcedência da ação. 

Contudo, a parte Requerente deixou de impugnar a contestação, conforme 

certificado Id. 7158212. As partes foram intimadas para apresentarem as 

provas que pretendem produzir (Id. 7158214), sendo que a parte 

Requerida se manifestou não haver mais provas (Id. 7158217), e a 

Requerente se manteve inerte (Id. 7158219). Houve a realização da 

audiência de instrução (Id. 7158276), onde as partes dispensaram as 

provas orais, e a Requerente consignou que a assinatura aposta nos 

documentos apresentados pela Requerida não confere com a assinatura 

dos documentos pessoais da Requerente. No Id. 7158281, houve decisão 

para a parte Requerida apresentar no prazo de 10 (dez) dias o 

comprovante de depósito referente ao empréstimo, onde por sua vez a 

Requerida fez a juntada do comprovante de depósito no valor de R$ 

3.955,35 na conta da Requerente (Id. 7158294). Instada a se manifestar 

sobre o comprovante de depósito, a Requerente se manteve inerte (Id. 

9475731). Vieram os autos conclusos, Id. 11976240. Pois muito bem, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta 

nos documentos apresentados pela Requerida, Id. 7158195, guardam 

grafia semelhante com aquela anexada, Id. 7158132, bem como com as 

assinaturas apostas nas atas de audiências, Ids. 7158167; 7158210 e 

7158276. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Cabe 

destacar que em nenhum momento a parte Requerente, informa que seus 

documentos tenham sido extraviados ou até mesmo furtados. Portanto, 

não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, 
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ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em 

Danos Materiais e Morais. Deste modo, restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo 

Código de Processo Civil. Diante disso, opino pela revogação da liminar 

deferida - Id. 7158146, bem como opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE da pretensão deduzida na inicial, e na forma da 

fundamentação supra, opino pela condenação da parte Requerente, como 

litigante de má-fé (art. 80, II, do NCPC), ao pagamento de multa no importe 

de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos Procuradores da Requerida. Após o trânsito em 

julgado, a parte Requerente deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) e de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da Meritíssima Juíza Togada, para que 

surta seus efeitos legais. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto 

de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-97.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICYELLEN LINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerente, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-34.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERNANDA DOS SANTOS CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerente, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-03.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE SUL ENERGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para que, no prazo legal, promova os atos 

necessários ao regular processamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68217 Nr: 3538-48.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CESAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Art. 467. O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou 

suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar 

procedente a impugnação, nomeará novo perito.Referida declaração de 

suspeição ou impedido deve ser provada por meio de documentos e/ou 

testemunhas.Tecidas essas breves considerações, determino a extração 

de cópias da petição autoral de fls. 320/329 devendo o incidente tramitar 

em separado, instruindo, ainda, o novo incidente com cópia da presente 

decisão, bem como facultar ao perito, se defender e produzir provas, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos para deliberações.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 13 de abril de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70462 Nr: 1367-84.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP, GDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11.810/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT 

10.186

 Intimo os requeridos para que tomem ciência da audiência designada no 

juízo deprecado da Comarca de Sorriso-MT, para o dia 25/04/2018 às 

09:20 horas, sob o código 187117.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66382 Nr: 2533-88.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDO CARLOS CRESPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da audiência desiganada 

no juízo deprecado de Nova Mutum-MT, para o dia 26/07/2018 às 16:45 

horas, sob código 107974.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70462 Nr: 1367-84.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP, GDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11.810/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT 
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10.186

 Intimo os requeridos para que tomem ciência da designação de audiência 

no juízo deprecado de Nortelândia, a ser realizada no dia 24/05/2018 às 

13:00 horas, sob o código 42810.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21422 Nr: 1266-62.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA, IZABEL CRISTINA 

SAIA DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10.133/MT, ERIKA 

F KUMUCHIAN - OAB:7946, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209/MT, 

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT, VALDIRENE DIAS DA 

COSTA - OAB:10.77 MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Tendo em vista o pagamento voluntário da parte executada, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 18 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32229 Nr: 415-81.2012.811.0033

 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: ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA, ANTONIO 

SLOVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar o administrador judicial, Dr. Sergio Dresler Buss, 

para emissão de parecer e plano de eventual solução da situação 

informada, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22034 Nr: 1899-73.2008.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DARMASO, ANTONIA EREDIA CABRERA 

DARMASO, ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA, CLARICE FATIMA 

BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EMILIO DARMASO 

EREDIA - OAB:83823/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1899-73.2008.811.0033

Cód. 22034

Vistos.

Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo solicitado pela parte 

autora às fls. 114/115.

Antes de apreciar o pleito de emenda à inicial determino que a parte 

autora, no mesmo prazo solicitado para o sobrestamento, busque 

averiguar a existência desses eventuais sucessores a qualquer tipo da 

área em questão, procedendo com a qualificação completa deles para a 

devida citação.

Como medida do juízo, determino a expedição de ofício ao CRI de 

Diamantino para prenotação nas matrículas dos imóveis objetos dos autos 

acerca da existência da presente demanda, visando resguardar eventuais 

direitos dos autos, bem como de terceiros.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 18 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73045 Nr: 2571-66.2017.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDSJDRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Indefiro o pedido formulado à fl. 124, porquanto este deverá ser 

protocolado na Diretoria do Foro desta Comarca, setor competente para 

análise do pleito.

Intime-se.

Em nada sendo requerido, arquivem-se, após as anotações e baixas 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61234 Nr: 2314-12.2015.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GARGIULO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Autos nº 2314-12.2015.811.0033 – Cód. 61234

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 209.

Nada mais sendo requerido e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 11 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 2070-25.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVAL SEMAN, GRACIOMAR BUENO SEMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE T. STRUCKEL - 

OAB:3874/RO, ROMILDO EDUARDO BENEDETI - OAB:4436/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Processo n.º 2070-25.2011.811.0033 (31315)

Visto.

1. Certifique a tempestividade da impugnação apresentada pela parte 

executada, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil.

Se intempestiva, voltem conclusos para decisão.

Se tempestiva, recebo-a sem atribuir-lhe efeito suspensivo, eis que 

ausentes os requisitos dispostos no artigo 525, §6º do CPC: (...) §6º A 

apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, 

inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do 

executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou 
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depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos 

forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação.

Não há nos autos demonstração de risco de dano grave ao direito da 

parte executada até porque a ação executiva foi extinta em razão da 

prescrição da pretensão deduzida em juízo, nos termos da sentença de fl. 

24/25 e nesta ação o embargado questiona o excesso no valor que, na 

verdade, corresponde aos honorários advocatícios.

Na sequência, respeitando o contraditório, determino a intimação da parte 

embargante se manifestar sobre a impugnação de fl. 47/48, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 10 de abril de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13523 Nr: 2838-58.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado....Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 925-84.2018.811.0033

 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: ROSÂNGELA STOPPI, GSS, FERNANDO STOPPI TIDRE 

SALES, LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR TRIDE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIR TRIDE SALES, Cpf: 

53795989191, Rg: 07822065, Filiação: Adelina da Silva Tride e Valdivino 

Sales, data de nascimento: 08/05/1972, brasileiro(a), natural de Assis 

Chateaubriand-PR. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO de possíveis interessados para, querendo, se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante inteligência do 

artigo 721, do Código de Processo Civil.

Resumo da Inicial: Rosangela Stoppi, [...] Gabriel Stoppi Sales, [...] Lilian 

Stoppi Sales, [...] Fernando Stoppi Tidre Sales […] vêm respeitosamente à 

presence de vossa excelência para requerer ALVARÁ JUDICIAL para 

levantamento de saldo proveniente de contas vinculadas de PIS/PASEP e 

FGTS existentes em favor do de cujus (VALDIR TIDRE SALES) e não 

percebidos por ele em vida, pelos motivos de fato e de direito a seguir 

aduzidos. [...] 3. DO PEDIDO: Posto isto, requer: I. Que vossa excelência, 

autorize mediante ALVARÁ JUDICIAL o levantamento de saldo proveniente 

de contas vinculadas de PIS/PASEP e FGTS existentes em favor do de 

cujus, tudo em favor de sua sucessora Rosângela Stoppi, haja vista que 

os filhos maiores abriram mão de sua parte em favor da genitora, 

independentemente de inventário ou arrolamento. [...] Dá-se o calor da 

causa de R$ 954,00 para fins de alçada. Termos em que, pede 

deferimento.

Despacho /Dec i são :  Au tos  n º  925 -84 .2018 .811 .0033Cód . 

78751Vistos.DEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça aos 

requerentes.DEIXO de designar audiência de conciliação a que faz 

referência o artigo 334, do Código de Processo Civil, porque em se 

tratando, com na espécie, de expedição de alvará judicial, tem-se 

procedimento de jurisdição voluntária, hipótese em que o procedimento se 

inicia com a ciência dos interessados para apresentação de eventual 

manifestação, não se aplicando os efeitos da revelia.CITEM-SE por edital 

os possíveis interessados para, querendo, se manifestarem, no prazo de 

15 (quinze) dias, consoante inteligência do artigo 721, do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos possíveis 

interessados, certifique-se, abra-se vista ao Ministério Público e voltem-me 

conclusos.Cumpra-se. São José do Rio Claro – MT, 13 de abril de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 18 de abril de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29074 Nr: 2953-06.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado.....Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3016 Nr: 21-31.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABUR PNEUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ideraldo Carlos Venâncio, EMERECIANO JOSÉ 

VENANCIO FILHO, OSCAR PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE 

MAEDA - OAB:20.912 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado.....Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66124 Nr: 2389-17.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, 

JHENNIFER DA SILVA CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado.....Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67709 Nr: 3213-73.2016.811.0033

 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 ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado...Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63987 Nr: 1139-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDECIR POLIDÓRIO, ALEXANDRA 

JONK SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado....Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 1289-95.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado....Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70405 Nr: 1340-04.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TVSS, VASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado.....Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65380 Nr: 1860-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO TURISMO LTDA, OSMAR NUNES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado.....Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30854 Nr: 1609-53.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MEDINA, PIO AQUINO DA 

COSTA, ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA, WILSON 

RODRIGUES LOPES, DANIEL CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA - OAB:13628/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT

 Intimo os requeridos para que tomem ciência da audiência designada no 

juízo deprecado de Cuiabá-MT, no dia 07/05/2018 às 14:15 horas, sob 

código 37625.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29744 Nr: 491-42.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOTINO RICIARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado.....Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65844 Nr: 2187-40.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SANTANA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da audiência designada no 

juízo deprecado de Nova Mutum-MT, para o dia 26/06/2018 às 16:30 

horas, sob código 113069.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2399-71.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado....Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57350 Nr: 2566-49.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT

 Intimo a parte requerida, para que tome ciência da audiência designada 

para o dia 26/07/2018 às 15:15 horas, no juízo deprecado de Cuiabá-MT, 

sob o código 38735.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74445 Nr: 3142-37.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERSON JHONATAS CARDOSO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERSON JHONATAS CARDOSO 

PEREIRA, Cpf: 01115520105, Filiação: Maria Helena Cardoso e Antonio 

Gilberto Pereira, data de nascimento: 18/06/2013, brasileiro(a), natural de 

Mundo Novo-MS, solteiro(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, [...] vem, 

perante este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: ROBERTO 

JHONATAS CARDOSO PEREIRA, brasileiro, solteiro, motorista, portador da 

Cédula de Identidade RG 16839951 SEJSP/MT, inscrito no CPF 

011.155.201-05, nascido aos 17/12/1985, natural de Mundo Novo/MS, filho 

de Antônio Gilberto Pereira e Maria Helena Cardoso, com endereço 

indicado como sendo na Rua Paraná, 810, Bairro Novo Horizonta, na 

cidade de São José do Rio Claro-MT. Pela prática do seguinte fato 

delituoso: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de 

julho de 2017, por volta das 08h00m, na via pública, nas proximidades do 

estabelecimento comercial denominado “Supermercado RR”, nesta cidade 

de São José do Rio Claro-MT, ROBERSON JHONATAS CARDOSO PEREIRA 

ameaçou a ex-companheira/ofendida Patrícia Souza Ferreira, por 

palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. [...] Ante o exposto, incursa 

está a conduta de ROBERSON JHONATAS CARDOSO PEREIRA nas 

disposições constantes do art. 147, caput, do CP, c/c art. 5º, inciso III, da 

Lei Federal 11340/2006; [...]

Despacho: Visto.Em consonância ao parecer ministerial encartado às fls. 

37/38, providencie a citação do acusado por edital de todo o conteúdo da 

decisão de fl. 28, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361 

do Código de Processo Penal.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 18 de abril de 2018

Jose Alberto Della Mea JúniorGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60228 Nr: 1599-67.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENARIO MARIA DE OLIVEIRA, Cpf: 

24234184268, Rg: 507207, Filiação: Olivia Maria de Oliveira e Antonio 

Maria Filho, data de nascimento: 01/06/1951, brasileiro(a), natural de P. do 

Capim-MG, casado(a), aposentado, Telefone 66 9672 9613 e atualmente 

em local incerto e não sabido SANDRA REGINA DE OLIVEIRA, Filiação: 

Vilma Jose de Oliveira e Genario Maria de Oliveira, data de nascimento: 

19/06/1978, brasileiro(a), natural de Salto do Ceu-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Visto.GENÁRIO MARIA DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação 

de interdição com pedido de tutela antecipada para que seja nomeado 

curador provisório de sua filha SANDRA REGINA DE OLIVEIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.Aduziu o autor, em apertada síntese, 

que a interditanda é portadora de um retardo mental e atraso global de 

desenvolvimento, tendo sido diagnosticada com o CID F. 06.8 e CID Q. 

03.4, conforme relatado pelo laudo médico juntado à fl. 14, carecendo de 

vigilância e cuidados especiais diários, razão pela qual postula em via 

judicial pela interdição da filha.A exordial foi recebida à fl. 15, ocasião em 

que foi designada audiência para a oitiva do interditando e antecipando os 

efeitos da tutela pretendida nomeando como curador provisório o 

requerente.A interditanda foi interrogada, conforme se extrai do termo de 

audiência de fls. 18/19, sendo nomeados os peritos do Juízo para 

elaboração de laudo pericial, sendo no mesmo ato formulados os quesitos 

a serem respondidos pelos experts nomeados.A parte autora, através do 

Defensor Público da Comarca, apresentou à fl. 22 os quesitos a serem 

respondidos pelos peritos nomeados pelo Juízo.A fim de resguardar o 

contraditório e a ampla defesa, sobretudo para impugnar o pedido 

postulado na inicial, foi nomeada como defensora dativa a advogada Dra. 

Vânia Conceição do Nascimento, que manifestou-se às fls. 23/24 pelo 

prosseguimento do feito, eis que a interditanda efetivamente demonstra 

estar impossibilitada de gerir os atos da vida civil.Às fls. 29/31 acostou-se 

aos autos o laudo psicológico n.º 25/2017 e às fls. 35/41 foi juntado 

médico pericial, que relataram, sucintamente, que a interditanda possui 

retardo mental profundo com comprometimento significativo do 

comportamento, requerendo vigilância constante. Relatou ainda que o 

impedimento é absoluto, sendo a doença mental de caráter permanente, o 

que a impossibilita de gerir os atos da vida civil.O Defensor Público 

Estadual, à fl. 43, pugnou pela procedência do pedido inicial para decretar 

a interdição de Sandra Regina de Oliveira, nomeando-lhe como curador o 

requerente, sendo desnecessária a produção de outras provas. 

Consultado, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, 

manifestou-se pela total procedência da pretensão externada na peça 

inaugural (fls. 44/47).Relatei o necessário. Decido.Não restam dúvidas de 

que deve ser decretada a interdição da requerida. Durante seu 

interrogatório, constatou-se dificuldade dela em responder questões 

básicas como nome do pai ou local de sua residência.Os laudos médicos 

apresentados (fls. 29/31 e 35/41) bem atestam que a interditanda sofre de 

retardo mental profundo, o que compromete a sua faculdade de 

discernimento, afetividade e orientação psíquica, impedindo-a de forma 

absoluta e irreversível de reger sua pessoa e bens. Neste passo, 

impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, a 

curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria Helena Diniz, em seu 

Código Civil Anotado, p. 387:A curatela é o encargo público cometido, por 

lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e administrar seus os 

bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de 

fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental (RT 

529/80).Quanto à nomeação do curador, é certo que o artigo 1.775, § 1.º, 

do Código Civil Pátrio, estabelece que, na falta de cônjuge ou companheiro, 

é curador legítimo o pai ou a mãe, o que se constata no caso dos 

autos.Por essas considerações e mais que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 44/47, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de Sandra Regina de Oliveira, devidamente qualificada nos 

autos, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil e reger seu patrimônio.Nos termos do artigo 1.775, § 1.º, 

do CC, nomeio-lhe, como curador pleno, o requerente Genário Maria de 

Oliveira, igualmente qualificado nestes autos, devendo este prestar 

compromisso.Inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se no 

átrio do Fórum (posto que inexistente imprensa local nesta Comarca) e no 

Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, sob os 

benefícios da gratuidadejudiciária.Isento a parte autora das custas e 

despesas processuais, eis que qualificada como hipossuficiente nos 

au tos .Pub l i que -se .  Reg i s t re - se .  I n t imem-se . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Transitada em julgado e cumpridas as 

determinações acima explicitadas, arquive-se o processo com as 

anotações e baixas 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 18 de abril de 2018

Jose Alberto Della Mea JúniorGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68366 Nr: 26-23.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA, ADIR 

BOAVENTURA DE SOUZA, MARCELO SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 PROCESSO N.º 26-23.2017.811.0033 (68366)

Visto.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia 

em face de JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA, vulgo “Oreia”, MARCELO 

SANTOS LIMA e ADIR BOAVENTURA DE SOUZA, qualificados nos autos, 

o primeiro como incurso nas sanções do art. 155, §§1º e 4º, II do Código 

Penal; o segundo pela prática do crime de receptação (CP, art. 180, caput) 

e o último pelo crime descrito no art. 12, caput da Lei n.º 10.826/2003.

Narra a denúncia que:

1º FATO DELITUOSO

(...) No dia 03 de janeiro de 2017, por volta das 22h00min, portanto durante 

o repouso noturno, JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA, imbuído de animus 

furandi e mediante escalada, ingressou nas dependências do 

estabelecimento comercial denominado ‘ELETROLUZ RIO CLARO’ sediado 

na Rua Guanabara, s/n.º região central da cidade de São José do Rio 

Claro/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento 

definitivo, coisa alheia móvel – 20 (vinte) metros de cabo XLP 15KV, 15 

(quinze) metros de cabo flexível de 10 mm e 25 (vinte e cinco) metros de 

cabo 120, cujos objetos foram avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

conforme auto de avaliação de fl. 35.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, 

JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA deslocou-se até o estabelecimento 

comercial ‘ELETROLUZ RIO CLARO’ e, aproveitando-se do horário de 

pouca e menor vigilância, simplesmente galgou significativa altura – 

mediante pulada de muro, conseguindo acesso, assim, ao interior do 

recinto particular, de cuja localidade subtraiu os objetos acima apontados.

Após o ato de apoderamento e subtração do objeto, JEFERSON CAMPOS 

DE OLIVEIRA empreendeu fuga imediata do local, tendo retirado, pois, a 

res furtiva da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

Uma vez acionados, os agentes policiais RUBNER APARECIDO VELOZO E 

PAULA, ELVIS NUNES DA PAIXÃO, RHOBISON SERAFIM DE ANDRADE E 

RODRIGO DE MATOS EMILIANO empreenderam as diligências pertinentes 

e prenderam JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA em flagrante delito.

2º FATO DELITUOSO

Ainda consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de 
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janeiro de 2017, por volta das 09h00min, nas dependências da residência 

particular sediada na Rua Paraná, n.º 1.113, bairro Novo Horizonte, na 

cidade de São José do Rio Claro/MT, MARCELO SANTOS LIMA recebeu e 

adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime – 20 

(vinte) metros de cabo XLP 15KV, 15 (quinze) metros de cabo flexível de 

10 mm e 25 (vinte e cinco) metros de cabo 120, cujos objetos foram 

avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais) e pertencentes à vítima WALDEMIR 

DE OLIVEIRA MORO.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo 

e local acima narradas, MARCELO SANTOS LIMA adquiriu e comprou 

diretamente de JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA 20 (vinte) metros de 

cabo XLP 15KV, 15 (quinze) metros de cabo flexível de 10 mm e 25 (vinte 

e cinco) metros de cabo 120, cujos objetos bem sabia serem produtos de 

crime, face as circunstâncias concretas que cercaram a negociata – valor 

de venda bem inferior ao praticado comumente no mercado, cabos 

elétricos utilizados unicamente para redes de energia elétrica de alta 

tensão, vendedor conhecido por toda a sociedade em razão da prática 

reiterada de crimes contra o patrimônio etc.

Com efeito, consta que MARCELO SANTOS LIMA encontrava-se em sua 

residência, quando, então o vendedor JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA 

ali compareceu e ofereceu-lhe à venda os cabos elétricos que havia 

acabado de subtrair/furtar do interior do estabelecimento comercial da 

vítima WALDEMIR DE OLIVEIRA MORO, tudo pelo preço de R$ 45,00 

(quarenta e cinco reais), cuja proposta fora de pronta aceita pelo 

denunciado.

Apurou-se que a vítima, por ter percebido a subtração dos objetos, 

acionou imediatamente a Polícia Judiciária Civil, cujos agentes da lei 

empreenderam as diligências pertinentes e lograram êxito em identificar e 

encontrar o autor do crime de furto (JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA), 

ocasião em que informou aos policiais no sentido de que havia vendido os 

objetos furtados ao denunciado MARCELO SANTOS LIMA.

A partir dai, os agentes policiais diligenciaram junto à residência de 

MARCELO SANTOS LIMA e, por encontra-lo na posse da res furtiva, 

prenderam-no então em flagrante delito.

 3º FATO DELITUOSO

Também consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de 

janeiro de 2017, ADIR BOAVENTURA DE SOUZA possuía, no interior de 

sua residência, sediada na Rua Alagoas, n.º 230, bairro Novo Horizonte, 

na cidade de São José do Rio Claro/MT, armas de fogo de uso permitido – 

02 (duas) espingardas calibre .20 de dois canos, 01 (uma) espingarda de 

fabricação artesanal de calibre não identificado e 01 (uma) carabina de 

calibre não identificado, além de munições – 04 (quatro) munições calibre 

.32, 01 (uma) munição calibre .28, 01 (uma) cápsula de munição de calibre 

não identificado na cor dourada, 03 (três) munições deflagradas calibre 

.20, 08 (oito) munições calibre .38, 01 (uma) munição de calibre similar .22 

e um recarregador de munições calibre .20, tudo sem possuir autorização 

e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide termo 

de apreensão de fl. 10).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, os 

agentes policiais RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA, ELVIS NUNES 

DA PAIXÃO, RHOBISON SERAFIM DE ANDRADE E RODRIGO DE MATOS 

EMILIANO, logo após terem dado voz de prisão aos denunciados 

JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA e MARCELO SANTOS LIMA 

deslocaram-se até a residência de ADIR BOAVENTURA DE SOUZA, tudo 

para fins de fiscalização, inspeção e vistoria, já que também suspeitavam 

de que havia adquirido os produtos furtados.

 Consta que os agentes da lei, após a permissão e autorização de quem 

de direito, ingressaram na residência de ADIR BOAVENTURA DE SOUZA, 

oportunidade em que lograram êxito em encontrar, no interior da moradia, 

duas espingardas calibre .20 de dois canos, uma espingarda de 

fabricação artesanal de calibre não identificado e uma carabina de calibre 

não identificado, além de diversas munições de diferentes calibres, cujos 

artefatos foram de pronto arrecadados e apreendidos.

À luz das circunstâncias concretas, os agentes policiais prenderam então 

o denunciado ADIR BOAVENTURA DE SOUZA em flagrante delito.

O exame pericial encartado aos autos às fl. 28 bem comprova e confirma 

a eficácia e a potencialidade lesiva das armas de fogo encontradas e 

apreendidas pelos agentes policiais (...) (fl. 04/10).

Principais peças que acompanham o inquérito: boletim de ocorrência (fl. 

13/15), termos de depoimentos testemunhais e interrogatórios dos 

acusados (fl. 16/19; 21; 24/25; 28/29; 33/34), auto de apreensão (fl. 20), 

termo de reconhecimento de objeto (fl. 22), auto de eficiência de arma de 

fogo (fl. 38), auto de avaliação (fl. 45).

A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2017 (fl. 52). Os acusados 

foram pessoalmente citados (fl. 59/62). Jeferson Campos de Oliveira 

apresentou resposta à acusação através de Defensor Público 

oportunidade que também pugnou pela revogação da prisão provisória (fl. 

64/66).

Mantida a prisão preventiva do acusado pela decisão de fl. 76.

Resposta à acusação dos acusados Marcelo Santos Lima e Adir 

Boaventura de Souza às fl. 77/83.

Os acusados Adir Boaventura de Souza e Marcelo Santos Lima aceitaram 

a proposta de suspensão condicional do processo nos termos aduzidos 

às fl. 89, portanto, foi determinado o desmembramento do processo com 

relação a eles.

Designada audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as 

testemunhas Rodrigo de Matos Emiliano e Elvis Nunes da Paixão. Ao final, 

o acusado foi interrogado (fl. 90/93).

O Promotor de Justiça desistiu da oitiva das testemunhas Rubner 

Aparecido Velozo de Paula e Rhobison Serafim de Andrade, o que foi 

homologado.

Alegações orais do Promotor de Justiça pela condenação do acusado pela 

prática do crime descrito no art. 155, §§1º e 4º, II do Código Penal porque 

comprovadas autoria e materialidade do crime, bem como da respectiva 

qualificadora (escalada). Ademais, faz considerações sobre o 

reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de aumento de 

pena correspondente ao repouso noturno (§1º do art. 155 do CP).

A defesa, por sua vez, pugna pela aplicação do princípio da insignificância 

reconhecendo a atipicidade do crime ao argumento de que não houve 

prejuízo à vítima. Além disso, alega que a qualificadora da escalada não 

está comprovada porque para isso exige-se certo grau de dificuldade, ou 

seja, um obstáculo que dificulte a ação do infrator e, no caso, sustenta 

que apesar de drogado o denunciado não teve dificuldade para acessar o 

estabelecimento. Busca, ainda, o reconhecimento da atenuante da 

confissão e a desclassificação delitiva.

É o relatório. Fundamento e decido.

O art. 155, §§ 1º e 4º, inciso II do Código Penal estabelece que:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o 

repouso noturno.

(...)

§4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é 

cometido:

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

(...)

A autoria e a materialidade estão comprovadas pelo auto de prisão em 

flagrante (fl. 12), boletim de ocorrência (fl. 13/15), termos de depoimentos 

testemunhais e interrogatórios dos acusados (fl. 16/19 e 21), auto de 

apreensão (fl. 20), termo de reconhecimento de objeto (fl. 22) e auto de 

avaliação (fl. 45).

Na delegacia, o policial militar Rubner Aparecido Velozo de Paula e a 

vítima, respectivamente, declararam:

“(...) Que nas imagens do circuito interno de TV,, a Policia Militar, junto com 

investigadores da Policia Civil também presente, reconheceram o suspeito 

JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA, vulgo ‘Oreia’; Que JEFERSON é velho 

conhecido, haja vista seu histórico de crimes; Que os policiais localizaram 

o Jeferson que confessou ter furtado cabos de energia elétrica e os 

vendeu para o suspeito ADIR BOAVENTURA DE SOUZA que trabalha com 

compra de cobre e alumínio; Que dada a localização do Adir, este negou 

ter comprado os material furtado; Que Adir autorizou a entrada dos 

policiais em seu estabelecimento para uma busca, onde foram 

encontrados sete (07) armas de fogo e munições especificadas no 

Boletim de Ocorrência n.º 2017..4236; Que novas diligências continuadas 

foram feitas até a localização do suspeito MARCELO SANTOS LIMA; Que 

Marcelo confessou ter comprado os cabos de energia do Jeferson e levou 

os policiais até o local onde estavam os objetos furtados; Que todos os 

suspeitos foram apresentados para a Autoridade Policial para tomada de 

providências (...) (fl. 16).

“(...) Que é proprietário do comércio Eletroluz Rio Claro e que, hoje, pela 

manhã, soube do furto em seu estabelecimento comercial; Que 

imediatamente comunicou o fato para as autoridades; Que conseguiu 

recuperar pelo circuito fechado de TV, imagens do suspeito invadindo o 

local e furtando de lá os cabos de energia; Que o declarante afirma que 
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são cabos XLP, cabos de cobre, lâmpadas e outros; Que são cabos 

valiosos pois são específicos de alta tensão; Que o declarante 

compareceu nesta Delegacia para prestar esclarecimentos e reconheceu 

seus objetos (...) (fl. 21).

Em juízo, o miliciano e investigador de polícia civil confirmaram que a 

autoria do crime imputada ao acusado. As imagens da câmera de 

segurança do estabelecimento revelam a ação do denunciado que entrou 

no local, se apoderou dos cabos elétricos os jogou pelo muro, e usando 

uma escada pulou o muro e foi embora. A partir das imagens descobriram 

o autor e, através de diligências, desvendaram que o objeto subtraído foi 

vendido para terceiros.

Corroborando as assertivas acima transcritas, o próprio acusado 

confessou a autoria delitiva declarando ter sido o autor do furto no 

estabelecimento comercial. Informa que teve acesso ao interior do local 

pulando o obstáculo que alega ser um “pedaço de ferro” e na volta usou 

uma escada. Esclareceu, ainda, que subtraiu os fios descritos na 

denúncia.

Diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos 

autos, alicerçado pelo princípio da livre convicção e com fundamento na 

persuasão racional, entendo suficientemente comprovada a materialidade 

e autoria do crime em análise.

2 – QUALIFICADORA – ESCALADA:

Pugna a defesa pelo decote da qualificadora descrita no §4º, II do art. 155 

do Código Penal (escalada), contudo, não vislumbro a possibilidade do 

deferimento do pedido por entender estar configurada a partir da dinâmica 

dos fatos devidamente provada no caderno processual.

A qualificadora da escalada representa o uso de via anormal para 

ingressar no local em que se encontra a coisa visada. Nesta 

circunstância, exige-se por parte do agente um esforço fora do normal 

sendo imprescindível que essa via anormal demande um esforço fora do 

comum por parte do agente.

De fato, as provas colhidas ao longo da persecução criminal 

demonstraram o ingresso por via imprópria e o esforço incomum praticado 

pelo acusado para penetrar no estabelecimento comercial, já que o próprio 

acusado, em juízo, declarou que o muro era de dois metros e meio e para 

sair do local utilizou uma escada, circunstância que revela que a parede 

divisa realmente não era tão baixa, portanto, a qualificadora deve ser 

mantida.

3 – DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO §1º DO ART. 155 

(REPOUSO NOTURNO):

O furto ocorreu no período noturno, por volta das 22h00min, de acordo 

com a narrativa dos fatos na denúncia e da câmera de segurança do 

local, portanto, o estabelecimento comercial já havia encerrado o 

expediente.

Filio-me ao entendimento de que a majorante prevista pelo §1º do artigo 

155 independe de o crime ter ocorrido em casa habitada, durante o sono 

dos moradores, para que essa circunstância tenha de estar explicitada na 

denúncia. É irrelevante o fato de o crime ter sido praticado em 

estabelecimento comercial ou residência, habitada ou não, bem como o 

fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando, para a 

configuração da referida majorante, pois a possibilidade de êxito da 

empreitada criminosa aumenta durante o repouso noturno.

Nesse sentido é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

 “RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O 

REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA 

MAJORANTE DO ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. A majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal 

incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no 

período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na 

empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais 

vulnerável à subtração. Precedentes. 2. Recurso especial provido”. (STJ - 

REsp 1193074/MG - Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura - 

Sexta Turma – Data do Julgamento: 05/03/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO 

PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO 

CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta 

Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que "incide a majorante 

prevista no §1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido 

durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos 

eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para 

estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do 

furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo 

quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência 

desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, 

efetivamente repousando" (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes. 2. 

Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1546118 / MG - 

Agravo Regimental no Recurso Especial 2015/0183021-5 – Relator Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca (1170) – Quinta Turma – Data julgamento: 

02/02/2016).

AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ART. 155, § 1º, DO CP. FURTO 

CIRCUNSTANCIADO. PERÍODO NOTURNO. ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL. POSSIBILIDADE. 1. Para a incidência da causa especial de 

aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, faz-se suficiente 

que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior 

vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, entre outros. 2. O 

agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas 

na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na 

decisão agravada. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 

1251465 / MG - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2011/0077285-7 – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 

Data do julgamento: 04/02/2014).

A referida causa de aumento não se destina a proteção do período de 

descanso do ofendido, mas sim a resguardar o bem contra a maior 

precariedade de vigilância e de defesa durante o período da noite, na 

medida em que as pessoas, em regra, se recolhem as suas residências.

Logo, o que se verifica durante o repouso noturno é uma maior facilidade 

de subtração da coisa, devendo ser punido com mais severidade aquele 

que se vale de tal condição para subtrair coisa alheia móvel.

Incidente, portanto, a causa especial de aumento de pena neste caso, que 

se sustenta indene de máculas.

4 - DISPOSITIVO:

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o que 

faço para CONDENAR JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA, brasileiro, 

solteiro, natural de São José do Rio Claro/MT, filho de Adelino Campos de 

Oliveira e Vanda Eugênia de Campos, nascido em 13/05/1997 como 

incurso nas sanções do art. 155, §§1º e 4º, II do Código Penal.

5 - DOSIMETRIA:

Atenta as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a 

dosimetria da pena.

5.1 Circunstâncias judiciais:

Considerando o reconhecimento da qualificadora descrita no inciso II do 

§4º do art. 155 do Código Penal (escalada) registro que a sanção 

cominada ao delito varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

A culpabilidade é normal a espécie do delito; não há registro de 

antecedentes; quanto a conduta social e personalidade do agente – não 

há elementos nos autos suficientes para auferi-las; os motivos do crime 

são a intenção de auferir lucro fácil, de levar uma vida sem trabalho e sem 

sacrifícios e, é claro, sem a devida contraprestação lícita, todos peculiares 

do tipo do crime, portanto, não há o que valorar; quanto as circunstâncias 

verifico que o acusado praticou o crime mediante escalada, mas esta 

circunstância serve para qualificar o tipo penal; quanto as consequências 

assinalo que são próprias do tipo, qual seja, a subtração de objeto alheio. 

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa.

Analisadas as referidas circunstâncias judiciais, verifico que são 

favoráveis ao acusado, portanto, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS 

RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que reputo como necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime.

5.2. Circunstâncias legais:

Presente a circunstância atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), mas 

inviável a redução aquém do mínimo legal, inteligência da Súmula 231 do 

STJ.

Não há circunstâncias agravantes a ser consideradas.

5.3 - Causas de diminuição e de aumento de pena:

Presente a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código 

Penal, conforme justificado no item 03 desta decisão, que expressamente 

aumenta a pena base em 1/3. Desse modo, todo em definitivo a pena de 02 

(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixados 

à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos que 

reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que o 

réu é primário, e a quantidade e natureza da pena imposta, estabeleço ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 606 de 810



condenado o regime inicial ABERTO, nos termos do artigo 33, §§ 1.º, “a” e 

2.º, “a”, do Código Penal.

Considerando que a pena cominada não é superior a quatro anos, o crime 

não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é 

reincidente e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis, é 

viável a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44 

do Código Penal.

Portanto, com respaldo no §2º do art. 44, segunda parte do CP, substituo a 

pena privativa de liberdade imposta ao réu por duas penas restritivas de 

direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação 

pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, cujo local e destinação da 

importância fixada devem ser estabelecidos pelo juízo da Execução.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração porque os objetos furtados foram restituídos (art. 387, inciso IV 

do CPP).

Cumpra-se a decisão de fl. 89 no tocante ao desmembramento dos autos.

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome dos réus no rol 

dos culpados e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, Cartório 

Distribuidor e à Delegacia de Polícia (CNGC – 1.3.7 – XI). Na mesma 

oportunidade, oficie-se aos Órgãos competentes e forme-se o processo 

executivo de pena.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro-MT, 03 de abril de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 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:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68437 Nr: 68-72.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SILVA MARTELO, JOSE CICERO DA 

SILVA JUNIOR, ANDERSON NASCIMENTO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON CESAR DE 

CARVALHO - OAB:22140/O, GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL - 

OAB:22.149 OAB/MT

 Intimo Vossas Senhorias advogados dos réus da decisão de fls. 106 que 

designou audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10/05/2018, às 

13:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19176 Nr: 953-38.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D'ARC MASCHIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca dos cálculos apresentados pelo requerido às 

fls.131/139, no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 19 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68634 Nr: 202-02.2017.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE DOS SANTOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 19.139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste sobre a petição e documentos 

de fls. 112/133, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61134 Nr: 2243-10.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE DOS SANTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TEIXEIRA, CLAUDIO ROBERTO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS NESPOLI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 19.139

 Em cumprimento ao despacho de fls. 327, intimo as partes para que no 

prazo de 10 (dez) dias apresentem impugnação à petição do terceiro 

Márcio Incenha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21107 Nr: 959-11.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PARATI GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, GILBERTO DOS ANJOS SILVA, SILVIA APARECIDA ZAGONEL DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Tendo em vista a inexistência de publicação da sentença para ciência da 

parte executada, impulsiono estes autos ao setor de matéria de imprensa 

com a finalidade de publicar o dispositivo da sentença de fls. 67/73 e, na 

mesma oportunidade, intimar a parte executada/apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo legal.

São José do Rio Claro - MT, 19 de abril de 2018

Dispositivo

[...] Posto isto, RECONHEÇO O FENÔMENO DA DECADÊNCIA do direito 

pleiteado pela excepta/exequente e, com fundamento no art. 487, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito.Pela sucumbência, condeno a excepta ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 

15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 
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realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 17 de janeiro de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO - Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77871 Nr: 577-66.2018.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU CESAR MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 577-66.2018.811.0033

Cód. 77871

Vistos.

Considerando o peticionado pelo autor às fls. 355/357, não há alternativa 

senão o reconhecimento da conexão existente entre esta ação 

possessória e a ação possessória cód. 76194 que tramita perante a 2ª 

Vara desta Comarca.

Considerando também que aquele juízo é o prevento somado ao fato da 

prejudicialidade da ação que tramita naquele juízo e a presente ação, bem 

como visando evitar decisões conflitantes entre referidas ações, 

determino a remessa dos presentes autos à 2ª Vara desta Comarca, para 

apensamento dos autos e julgamento simultâneo das demandas, 

realizando os tramites necessários.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 18 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67241 Nr: 2972-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBYFOL - UBY AGROQUIMICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS REZENDE DE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188.846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:012529-OAB/MT

 Autos nº 2972-02.2016.811.0033

Cód. 67241

Vistos.

Considerando a certidão de decurso de prazo do executado para se 

manifestar sobre o pedido de adjudicação formulado pelo exequente (fl. 

307), preclusa está a manifestação de fls. 310/311, de modo que 

desconsidero o teor do que ali consta.

Não havendo incidência de nenhuma das hipóteses contidas §5º do artigo 

876, bem como dos incisos II a VIII do artigo 889, ambos do Código de 

Processo Civil, o que deverá ser certificado nos autos pela secretaria, 

consequentemente e ulteriormente, nos termos do artigo 877 determino a 

lavratura do auto de adjudicação dos imóveis matriculados sob o nº 8632, 

8633, 8634, 8635 e 8636, todos do CRI local, devendo a secretaria cumprir 

exatamente o que disciplina o artigo 877, seus respectivos parágrafos e 

incisos.

Atente-se a parte autora para o disposto no §4º do artigo 876 do Código 

de Processo Civil, que assim prescreve:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da 

avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

(...)

§ 4o Se o valor do crédito for:

I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de 

imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;

II - superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo 

remanescente.

(...)

Realizados os procedimentos acima intime-se o exequente a requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 18 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64994 Nr: 1636-60.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AMARY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER JOSÉ VILELA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO KADI - OAB:OAB/SP 

187.465, VERA LÚCIA DIAS CESCO LOPES - OAB:OAB/SP 121853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LÚCIA DIAS CESCO 

LOPES - OAB:OAB/SP 121853

 Autos nº 1636-60.2016.811.0033

Cód. 64994

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo exequente.

Cumpra-se consoante solicitado.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente a requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 18 de abril de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78267 Nr: 723-10.2018.811.0033

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS VARASQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71757 Nr: 2064-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo, 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para, reconhecendo em parte o excesso de execução: a) reduzir a multa 

moratória ao patamar de 2% (dois por cento); b) determinar a correção 

monetária pelo INPC; e c) afastar a incidência da comissão de 

permanência para o período de inadimplemento.Condeno o Embargante ao 

pagamento das custas e despesas processuais, porque o Embargado 

sucumbiu em parte mínima, hipótese em que a parte adversa, no caso o 

Embargante, responde por inteiro pelas verbas sucumbenciais, a teor do 

artigo 86, parágrafo único, do CPC. Deixo, todavia, de condenar o 

Embargante ao pagamento de honorários advocatícios porque, como visto 
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no relatório, inexistiu manifestação do Embargado nos autos por meio de 

advogado.Transitada esta em julgado, translade-se cópia desta para os 

autos da execução, desapensando-se e, em seguida, arquivem-se os 

autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.Publicada com a inserção 

no Sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78377 Nr: 760-37.2018.811.0033

 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: SOLANGE MARTINS DE SÁ, KYMS, KKMS, AVMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 760-37.2018.811.0033 – Código 78377

ESPÉCIE: 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: SOLANGE MARTINS DE SÁ e KAUÃ YURI MARTINS 

SILVA e KÉVINY KUAUNI MARTINS SILVA e ACSSA VITÓRIA MARTINS 

SILVA

PARTE RÉ: JOELSON JOSÉ DA SILVA

CITANDO: POSSÍVEIS INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 10.691,15

FINALIDADE: CITAÇÃO DE POSSÍVEIS INTERESSADOS, nos termos do art. 

721, do Código de Processo Civil, para querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, se manifestar nos 

autos.

RESUMO DA INICIAL: (...) Os requerentes são herdeiros (viúva/filhos) do 

Sr. Joelson José da Silva, inscrito no RG nº. 1326174-6, SSP/MT e no CPF 

nº 898.985.161-00, falecido em 21/02/2018, tendo como causa morte 

disfunção de múltiplos órgãos, sepsis, leucemia, consoante se extrai pela 

inclusa certidão de óbito.

DESPACHO: Vistos etc. 1. DEFIRO o benefício processual da gratuidade 

da justiça aos Requerentes. 2. DEIXO de designar audiência de conciliação 

a que faz referência o art. 334, do Código de Processo Civil, porque em se 

tratando, com na espécie, de expedição de alvará judicial, tem-se 

procedimento de jurisdição voluntária [Capítulo XV (Dos Procedimentos de 

Jurisdição Voluntária, arts. 719 e seguintes) do Título III (Dos 

Procedimentos Especiais) da Parte Especial do Código de Processo Civil 

de 2015], hipótese em que o procedimento se inicia com a ciência dos 

interessados para apresentação de eventual manifestação, não se 

aplicando os efeitos da revelia. 3. CITEM-SE por edital os possíveis 

interessados para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 721, do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação dos possíveis interessados, certifique-se, abra-se vista ao 

Ministério Público e voltem-me conclusos.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 18 de abril de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54138 Nr: 3788-86.2013.811.0033

 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): D J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME, 

DEJANE RAQUEL DE SOUZA

 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 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comaca de Campo Novo do Parecis - MT, ou retire a 

mesma nesta Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo 

Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15242 Nr: 378-64.2006.811.0033

 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: DENIS SPERAFICO, ARIANE VETTORELLO SPERAFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE VETTORELLO - 

OAB:5954-A/MT, SARA DE LOURDES AORES ORIONE E BORGES - 

OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS HIDALGO 

THOME - OAB:4.193-B

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Laudo Pericial de fls.531/1.287.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52557 Nr: 1889-53.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1889-53.2013.811.0033 – Código 52557

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: CLAUDIR ROQUE PALAVER

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

21.534,89. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: (...) Por força do incluso 

Cédula de crédito Bancário – Cheque Especial (Conta Corrente nº 

42686-5, firmado em 06/06/2010, o Banco ator concedeu ao requerido um 

limite de crédito em conta corrente no valor de R$10.000,00, ficando 

inicialmente pactuado o vencimento para o dia 05/10/2010, com a 

possibilidade de renovações automáticas.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc. 1. DEFIRO o pedido de fl. 100 [citação 
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por edital], a teor da certidão do Sr. oficial de justiça de fl. 63 e cartas 

devolvidas às fls. 92 verso, 95 verso e 98 verso. 2. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a) Expeça-se o competente edital de 

citação, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do fórum, e 

publicando-o nos órgãos oficiais. b) Decorrido o prazo editalício, e não 

sendo efetuado o pagamento, tampouco garantida a execução, conclusos 

para nomeação de curador especial.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 18 de abril de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26390 Nr: 263-04.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo os cálculos de fl. 126, considerada a expressa concordância 

do Executado (fl. 130-verso).

No que tange ao pedido de expedição de Precatório, este é realizado 

quando o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que não é o caso do cálculo homologado. 

Sendo assim, torna-se viável a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, caput, ambos da Resolução 

nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da Justiça Federal.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor no montante indicado pelo 

credor ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor da parte 

exequente e de sua advogada, devendo ser discriminados os créditos 

relativos às parcelas vencidas, bem como os referentes aos honorários 

advocatícios sucumbenciais;

b) Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

EXPEÇA(M)-SE os competente(s) alvará(s).

c) Após, conclusos.

Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27258 Nr: 1132-64.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELVINO GONÇALVES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo os cálculos de fls. 122/123 e 123-verso, considerada a 

expressa concordância do Executado (fl. 126-verso).

2. Considerando que o valor do crédito é superior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), bem como que a parte autora 

não renunciou expressamente ao excedente, torna-se inviável a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, 

inciso I, e 3º, caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do 

Conselho da Justiça Federal, de sorte que a requisição do pagamento 

dar-se-á por meio de precatório.

3. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a. Expeça-se requisição de pagamento indicado no cálculo de fls. 138/140, 

mediante precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor 

do(a) exequente e seu patrono, condizente aos honorários advocatícios.

b. Após, com o adimplemento do débito, tornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15398 Nr: 524-08.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA JOSÉ, 

DEVAIR VALIM DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO MARTINS, ANDREZA LOPES, 

SIRLENE MARTINS KRAUSE, HUGO ANTONIO KRAUZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Vistos etc. 3. INDEFIRO o julgamento antecipado da lide, porque, na 

espécie, a comprovação do exercício da posse injusta pela parte ré não 

se encontra devidamente comprovado nos autos, uma vez que os 

requeridos trouxeram escritura pública de cessão de transferência de 

direitos possessórios registrada em serventia pública, na data de 

29.05.2002. Ademais, pela (preclusa) decisão de fls. 209/210, o feito 

restou saneado, com o deferimento da produção de prova documental, 

testemunhal e pericial, e a determinação de que a audiência de instrução e 

julgamento seria designada oportunamente, providência que, passo 

seguinte, realizo. 4. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 8 (oito) de agosto de 2018, às 13h30min. 5. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: CERTIFIQUE-SE o pagamento dos 

honorários periciais remanescentes conforme decisão de fls. 294. 

INTIME-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora (i) sobre o inteiro 

teor da presente decisão e (ii) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, manifestar sobre os documentos jungidos pela parte requerida 

às fls. 432/436 e apresentar o rol de testemunhas cuja oitiva pretenda, 

sob pena de preclusão, bem como para que compareça à audiência 

designada, acompanhada de suas testemunhas independentemente de 

intimação judicial. INTIMEM-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte 

requerida (i) sobre o inteiro teor da presente decisão e (ii) para no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, apresente o rol de testemunhas cuja oitiva 

pretenda, sob pena de preclusão, bem como para que compareça à 

audiência designada, acompanhada de suas testemunhas 

independentemente de intimação judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68454 Nr: 85-11.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL, 

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - TROPICAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298A OAB/MT, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/SP 

138.436, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:175803, 

SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908/MT

 Vistos etcDefiro a produção de prova pericial, razão pela qual nomeio o 

ilustre FERNANDO OLIVEIRA DO ROSÁRIO, engenheiro mecânico, atuante 

na cidade de Sinop – MT, Rua dos Ciclâmes, nº 404, Jardim Primavera, 

telefone (66) 3515 8970 ou (66) 9 9996 7666. Intime-se o profissional 

nomeado para que, aceitando o encargo, apresente proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias e, em seguida, intime-se o 

requerido Ford Motor Company Brasil, que requereu a perícia, para que 

efetue o recolhimento de 50% do valor apresentado pelo profissional, no 

prazo de 05 (cinco) dias. A fim de facilitar a realização dos trabalhos 

periciais, encaminhe-se ao douto profissional cópia dos laudos e exames 

que acompanharam o pedido inicial. 3. DESIGNO audiência de instrução 

para o dia 16 (dezesseis) de agosto de 2018, às 13h30min. 4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: Proceda-se com 

cadastramento do profissional nomeado, intimando-o da nomeação e, caso 

aceite o encargo, apresente proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Apresentada a proposta, intime-se, via DJe, o(a/s) 

patrono(a/s) do requerido Ford Motor Company Brasil para que efetue o 

recolhimento de 50% do valor apresentado pelo profissional, no prazo de 

05 (cinco) dias. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) das partes para (i) 
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no prazo no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, requeira(m) 

esclarecimentos ou ajustes a esta decisão (art. 357, § 1º, CPC), (ii) no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente o rol das testemunhas 

cuja oitiva pretenda, sob pena de preclusão, (iii) no prazo de 15 dias, 

formularem quesitos e indicarem assistentes técnicos, caso queiram, e (iv) 

comparecerem à audiência designada Após, intime-se o perito médico 

para que agende data para realização da perícia, encaminhando cópia dos 

quesitos acaso formulados pelas partes. De posse da data agendada, 

intimem-se as partes da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1704 Nr: 361-72.1999.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165-A, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 Vistos etc.

1. Considerando que o pedido de cumprimento de sentença, até a 

presente data, não foi instruído com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, conforme determina o artigo 524, caput, do CPC, 

mister que o exequente supra a irregularidade.

2. Postergo, por isso, a análise dos pleitos do credor de fls. 372 e 

373/374-verso.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o competente demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29644 Nr: 391-87.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES FERNANDES

 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 Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 9041 Nr: 811-39.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIDNEI CERVANTES, ROSANGELA FREIRE 

MUNHOZ CERVANTES, ARLEY CERVANTES DONATO, ADILSON 

CERVANTES, ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES, SONIA MARIA 

CORDEIRO CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - 

OAB:33490, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:OAB/MT 16.528

 “Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução processual.

Sai o advogado da parte autora intimado para, em 10 (dez) dias, 

apresentar razões finais escritas.

 Findo o prazo, com ou sem juntada da peça, inicia-se o prazo, igualmente 

de 10 (dez) dias, para o patrono da parte requerida apresentar razões 

finais escritas.

O pedido incidental de reintegração de posse será analisado por ocasião 

da sentença, notadamente porque, envolve em grande parte a análise do 

mérito desta demanda.

Às providências, com urgência, por se tratar de processo de Meta do CNJ.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54156 Nr: 3806-10.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Vistos etc.

1. INTIME-SE, via DJe, o advogado do réu para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se sobre o Ofício nº 0000809-91.2014.8.24.0054-0003, 

expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Sul-SC, jungido à 

fl. 190, comunicando que a mídia audiovisual relativa à oitiva da 

testemunha Maria Quitéria dos Santos Vidal, realizada na data de 

05.03.2014, às 13h00min, no processo nº 054.14.000809-1, “apresenta 

falha no áudio, não sendo possível a correção do referido problema”, sob 

pena de preclusão da produção dessa prova.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

3. À Secretaria Judiciária para as providências de estilo.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 033/2018-DF

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz de Substituto Diretor 

do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc ......

Considerando o teor do requerimento formulado pela servidora MARCIANI 

GANDOLFI, Técnica Judiciária-efetiva, matricula 9820, referente a 

concessão de licença premio por assiduidade, relativo ao período de 2014 

a 2018;

CONSIDERANDO que o período correto da concessão é 2013 a 2018;

Considerando os termos da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, que 

dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

Considerando que a servidora preencheu o lapso temporal no artigo 109, 

da Lei Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei;

 R E S O L V E:

1º) TORNAR SEM EFEITO a Portaria de nº. 028/2018-DF;

2º) CONCEDER a favor de MARCIANI GANDOLFI, Técnica 

Judiciária-efetiva, matricula 9820, 03 (três) mêses de licença-prêmio, 

relativo ao quinquênio de 18 de fevereiro de 2013 a 18 de fevereiro de 

2018, para usufruto oportuno.

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia para o DRH/TJMT.

Vila Rica-MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60316 Nr: 1356-07.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA VIANA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Intimem-se a parte requerente, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar documento que justifique seu a ausência a esta 

solenidade. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49997 Nr: 856-09.2015.811.0049

 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: LCSD, EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos com pedido de alimentos provisórios 

proposta pela menor Lorrayne Cristina Schmitt Demétrio representada por 

sua genitora Edilamar Maria Schmitt em face de André Luiz Demétrio, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documento às fls. 04/19.

Recebida a inicial, fls. 20, determinou-se a realização da audiência de 

conciliação pelo CEJUSC, restando prejudicada conforme se verificada às 

fls. 30.

O magistrado designou a realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento e intimação das partes, fls. 32. Intimados às fls. 36 e fls. 61.

A parte autora se manifestou requerendo a expedição de mandado de 

prisão do requerido, fls. 64/65.

Às fls. 66 o magistrado determinou a adaptação da peça executória, 

acerca do rito que se pretende utilizar.

A exequente informou que ira ingressar com uma nova ação, fls. 67.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado 

que irá interpor uma nova ação (fls. 67), demonstrando não ter mais 

interesse no andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62525 Nr: 2544-35.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

intimada para, querendo, opor embargos, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos, homologo o cálculo 

de fls. 08, no valor apresentado de R$ 7.040,40.

Com base no artigo 3°, §1° do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de Agosto 

de 2017 determino a remessa dos documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.

 Vila Rica/MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63342 Nr: 3009-44.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO SULEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 63342

Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

intimada para, querendo, opor embargos, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos, homologo o cálculo 

de fls. 10, no valor apresentado de R$ 16.694,40.

Com base no artigo 3°, §1° do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de Agosto 

de 2017 determino a remessa dos documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.

 Vila Rica/MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58649 Nr: 514-27.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 58649

Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

intimada para, querendo, opor embargos, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos, homologo o cálculo 

de fls. 08, no valor apresentado de R$ 16.694,40.

Com base no artigo 3°, §1° do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de Agosto 

de 2017 determino a remessa dos documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.

 Vila Rica/MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61765 Nr: 2129-52.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 61765

Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

intimada para, querendo, opor embargos, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos, homologo o cálculo 

de fls. 08, no valor apresentado de R$ 8.800,50.

Com base no artigo 3°, §1° do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de Agosto 

de 2017 determino a remessa dos documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.
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 Vila Rica/MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63355 Nr: 3019-88.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO SULEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 63355

Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

intimada para, querendo, opor embargos, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos, homologo o cálculo 

de fls. 10, no valor apresentado de R$ 16.694,40.

Com base no artigo 3°, §1° do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de Agosto 

de 2017 determino a remessa dos documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.

 Vila Rica/MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62552 Nr: 2563-41.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 62552

Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

intimada para, querendo, opor embargos, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos, homologo o cálculo 

de fls. 08, no valor apresentado de R$ 8.800,50.

Com base no artigo 3°, §1° do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de Agosto 

de 2017 determino a remessa dos documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.

 Vila Rica/MT, 05 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48198 Nr: 1918-21.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, KSDC, SJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Acolho parecer Ministerial de fls. 46, defiro parcialmente os pedidos de 

fls. 39/40.

Expeça-se mandado de penhora a ser cumprido no endereço mencionado 

às fls. 35.

Depois de realizada penhora, expeça-se mandato para que seja realizada 

avaliação dos bens.

Determino a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o débito descrito na planilha de cálculo de fls. 47, R$ 5.287,94 

(cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), 

prove que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, contando-se o 

prazo apenas em dias úteis (art. 219, CPC/15).

Ademais, defiro e determino a expedição de ofício ao Instituto Nacional de 

Seguro Social a fim de solicitar informações quanto à existência de vínculo 

empregatício ou pagamento de benefício ao requerido, nos moldes do art. 

529 do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57560 Nr: 2755-08.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

devidamente intimada para, querendo, opor embargos, contudo, 

concordou com os cálculos apresentados.

Pois bem, considerando a inexistência de embargos, homologo o cálculo 

de fl. 07, determinando a expedição de ofício requisitório do pagamento 

(RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no valor apresentado 

de R$ 13.355,52 (treze mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e dois centavos), que deverão ser depositados em conta 

bancária informada em fl. 13.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para sentença.

Vila Rica/MT, 04 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53769 Nr: 939-88.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO SULEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

devidamente intimada para, querendo, opor embargos, contudo, 

concordou com os cálculos apresentados.

Pois bem, considerando a inexistência de embargos, homologo o cálculo 

de fl. 10, determinando a expedição de ofício requisitório do pagamento 

(RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no valor apresentado 

de R$ 8.347,20 (oito mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte 

centavos), que deverão ser depositados em conta bancária informada em 

fl. 15.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para sentença.

Vila Rica/MT, 04 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59145 Nr: 768-97.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO SULEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

devidamente intimada para, querendo, opor embargos, contudo, 

concordou com os cálculos apresentados.

Pois bem, considerando a inexistência de embargos, homologo o cálculo 

de fl. 08, determinando a expedição de ofício requisitório do pagamento 

(RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no valor apresentado 

de R$ 16.694,40 (dezesseis mil e seiscentos e noventa e quatro reais e 

quarenta centavos), que deverão ser depositados em conta bancária 

informada em fl. 20.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para sentença.

Vila Rica/MT, 04 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43491 Nr: 691-30.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SILVA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por idade rural

Autos nº 691-302013.811.0049 – Código 43491

Requerente: Antônio Ribeiro dos Santos

 Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar quanto à concordância ou 

discordância dos cálculos apresentados pela autarquia ré, as fls. 101/106.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23469 Nr: 3010-73.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Vila 

Rica/MT em face de JAIR MOREIRA, todos devidamente qualificados na 

inicial.

 A exequente requereu a extinção do feito à fl. 10, ante o pagamento do 

débito, conforme comprovante em anexo.

 É o relatório.

 Julgo.

 O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 924”. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se verifica à fl. 10.

 Ante o exposto, diante da satisfação da pretensão executória, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito.

 P. R. I. C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 21589 Nr: 1847-58.2010.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARTINS PERES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1847-58.2010.811.0049– cód.21589.

Requerente: Sebastiana Martins Peres Camargo

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que se noticiou o adimplemento 

da obrigação bem como que o levantamento dos valores com os 

respectivos depósitos na conta do advogado e da parte autora, às fls. 

120/122.

É o relatório. Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento ou transação.

 Confirmado nos autos o levantamento dos valores com o respectivo 

depósito na conta do patrono da parte autora (fls. /137138).

O acórdão de fls. 113 transitou em julgado, conforme certidão de fl. 117.

Ante o exposto, EXTINGO o cumprimento de sentença, nos termos do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo 

em vista a quitação também deste.

P. R. I. C.

Assim, uma vez registrado que estão preclusas as vias recursais, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41047 Nr: 634-46.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pensão por Morte

Autos nº 634-46.2012.811.0049 – Código 41047

Requerente: Antônio Ribeiro dos Santos

 Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar quanto à concordância ou 

discordância dos cálculos apresentados pela autarquia ré, as fls. 136/139.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 14080 Nr: 1666-62.2007.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625/MT, IRINEU MARCELO - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por invalidez

Autos nº 1666-62.2007.811.0049 – Código 14080

Requerente: Vicente Rodrigues da Silva

 Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar quanto à concordância ou 

discordância dos cálculos apresentados pela autarquia ré, as fls. 138/147.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 23828 Nr: 1025-35.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO TRINDADE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por idade rural

Autos nº 1025-35.2011.811.0049 – Código 23828

Requerente: Alfredo Trindade Figueiredo

 Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar quanto à concordância ou 

discordância dos cálculos apresentados pela autarquia ré, as fls. 105/110.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48255 Nr: 1970-17.2014.811.0049

 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: CSB, TILLA TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , LUIZ CARLOS FERREIRA - OAB:29918/GO, Moises 

Ferreira Junior - OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Benefício Assistencial ao Portador de Deficiência

Autos nº 1970-17.2014.811.0049 – Código 48255

Requerente: Tilla Tavares de Souza

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 Vistos.

Certifique-se a secretaria acerca da intimação da parte autora para 

manifestar quanto ao laudo pericial de fls. 80/101.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 11617 Nr: 1633-09.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625/MT, IRINEU MARCELO - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1633-09.2006.811.0049– cód.11617.

Requerente: Vicente de Paula

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que se noticiou o adimplemento 

da obrigação bem como que o levantamento dos valores com os 

respectivos depósitos na conta do advogado e da parte autora, às fls. 

143/145.

É o relatório. Decido.

Quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois exaurido o 

seu mérito, pelo pagamento ou transação.

 Confirmado nos autos o levantamento dos valores com o respectivo 

depósito na conta do patrono da parte autora (fls. 162/164).

O acórdão de fls. 92 transitou em julgado, conforme certidão de fl. 142.

Ante o exposto, EXTINGO o cumprimento de sentença, nos termos do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo 

em vista a quitação também deste.

P. R. I. C.

Assim, uma vez registrado que estão preclusas as vias recursais, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20476 Nr: 732-02.2010.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA DOS SANTOS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença

Código: 20476

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 101. Para tanto, expeça-se o necessário alvará para 

levantamento da quantia depositada, conforme informado pelo TRF da 1ª 

Região, às fls. 99/100.

Após, intime-se o patrono da parte a autora para retirada dos alvarás.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54052 Nr: 1071-48.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDI PINNOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Auxílio Doença c/c Aposentadoria por invalidez

Autos nº 1071-48.2016.811.0049 – Código 54052

Requerente: Ledi Pinnow

 Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
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 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar acerca do laudo pericial de fls. 

84/107, no prazo legal.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 13294 Nr: 867-19.2007.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETH MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625/MT, IRINEU MARCELO - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença

Código: 13294

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 159. Para tanto, expeça-se o necessário alvará para 

levantamento da quantia depositada, conforme informado pelo TRF da 1ª 

Região, às fls. 155/156.

Após, intime-se o patrono da parte a autora para retirada dos alvarás.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 11612 Nr: 1628-84.2006.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLINEZ CARNEIRO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625/MT, IRINEU MARCELO - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 1628-84.2006.811.0049 - (código 11612)

Requerente: VOLINEZ CARNEIRO DE BRITO

 Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Considerando o decurso do lapso temporal requerido pela parte autora, 

intime-se para dar prosseguimento ao feito, caso pretenda habilitar 

herdeiros, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17741 Nr: 785-17.2009.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO RODRIGUES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença

Código: 17741

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 175. Para tanto, expeça-se o necessário alvará para 

levantamento da quantia depositada, conforme informado pelo TRF da 1ª 

Região, às fls. 174.

Após, intime-se o patrono da parte a autora para retirada dos alvarás.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Vila Rica/MT, 06 de março de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 12462 Nr: 2361-50.2006.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENICE RIBEIRO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria por invalidez

Autos nº 2361-50.2006.811.0049 – Código 12462

Requerente: Laurenice Ribeiro Nunes

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar quanto à concordância ou 

discordância dos cálculos apresentados pela autarquia ré, as fls. 191/193.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Vila Rica/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61578 Nr: 2026-45.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNILZA MENDONÇA FERREIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Quanto à prova pericial, considerando inexistir profissional habilitado 

neste Juízo, oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de residência 

da parte autora a fim de que no prazo de 30 dias e sob pena de 

responsabilidade criminal, indique dia, hora, local e profissional para 

realização da perícia médica.O ofício deverá ser encaminhado com cópias 

da inicial e contestação do presente feito, devendo o perito responder aos 

quesitos apresentados pelas partes e encaminhar laudo ao juízo em 30 

(trinta) dias a contar da data da perícia. Com a vinda, INTIMEM-SE as 

partes, para que compareçam no DIA, HORA E LOCAL AGENDADOS. Com 

a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação. 

DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.Advirto que cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, 

hora e local da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos autos 

em pelo menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta 

intimação. É facultado apresentá-las no ato independentemente de 

intimação, com os ônus por seu não comparecimento, contudo deve 

apresentar o rol em juízo no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º 

a 3º, do CPC.Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação 

judicial somente nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei. 

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.Após a ciência das partes da 

juntada do laudo pericial, com ou sem manifestação, tornem conclusos 

para designação de audiência. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 22 de 
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fevereiro de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 1466-40.2016.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Vistos etc.[..] Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que 

a atualização monetária dos honorários advocatícios fixados em URH é 

feita de forma automática, conforme tabela atualizada prevista na 

Resolução 96/2017 da OAB/MT, à época do pagamento efetivo do débito”. 

(AI 64645/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado 

em 28/10/2014, publicado no Dje 05/11/2014).Dessa forma, para a 

remuneração do trabalho de advogado com dignidade, devem ser 

considerados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, justo e 

equilibrado.Desta feita, concluo que os cálculos oferecidos pela autora 

estão corretos, pois, o valor da URH deve ser correspondente à data da 

propositura da ação.Sendo assim, entendo que a cobrança dos valores 

nos autos da execução em apenso não prospera, porque não se afigura 

como uma obrigação excessiva, diante da incidência de correção 

monetária da URH, uma vez que tal unidade corresponde automaticamente 

ao valor atualizado pela OAB/MT à época da execução.Isto posto, com 

arrimo nestes fundamentos, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS 

PRESENTES EMBARGOS, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, afastando o excesso vindicado de R$ 1.790,03 (mil e 

setecentos e noventa reais e três centavos), bem como, determino que a 

execução recaia sobre a importância de R$ 21.702,72 (vinte e um mil e 

setecentos e dois reais e setenta e dois reais).Translade-se cópia da 

presente sentença para os autos executórios de código nº 53320.Após o 

trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas devidas. E, tornem conclusos os autos em apenso para a 

homologação dos cálculos.Diante da sucumbência da parte embargante, 

condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, atento às disposições do art. 85 do NCPC, arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Vila Rica/MT, 18 de abril de 2017.Carlos Eduardo de Moraes e 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44715 Nr: 1681-21.2013.811.0049

 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: OSMAR BATISTA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ELOESIA DEMETRIO, 

IVONETE LEANDRO DEMÉTRIO, MARIZETE LEANDRO DEMETRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de adjudicação compulsória interposta por Osmar 

Batista Costa em face de Espólio de Maria Eloesia Demetrio e Marizete 

Leandro Demétrio, todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos de fls. 05/61.

Recebida a inicial, o magistrado determinou a designação de audiência de 

conciliação pelo CEJUSC. Realizada às fls. 70, a audiência restou frutífera, 

resultando em celebração de acordo entre as partes, homologado em 

audiência.

Às fls. 75/86, a parte autora informou a impossibilidade de adjudicar o 

imóvel, requerendo nova expedição da carta de adjudicação. Ante a 

concordância da parte requerida, fls. 96, o magistrado determinou nova 

expedição, fls. 98.

O magistrado determinou fls. 100, a intimação da parte autora para se 

manifestar requerendo o que entender de direito.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando com acuidade os autos, verifico que a parte autora 

devidamente intimada na pessoa do seu patrono via Dje, quedou-se inerte.

Pelo que, determino o arquivamento dos autos com as baixas devidas.

Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 2424-89.2017.811.0049

 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: ALBINO VALENTIM DE CARVALHO, VANDA PEREIRA 

MENEZES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA SODRÉ - 

OAB:6410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de usucapião extraordinário, proposta por Albino 

Valentim de Carvalho e Vanda Pereira Menezes de Carvalho, em desfavor 

de réu desconhecido ou incerto, qualificados na exordial.

Com a inicial foram juntados documentos às fls. 07/29.

Os suplicantes alegam residirem e manterem a posse mansa e pacífica, de 

maneira contínua a mais de 17 (dezessete) anos na área de terreno rural, 

situada na Estrada Rural, S/N LPT – Placa do PT 80554 – Fazenda Aliança 

na cidade de Santa Terezinha/MT.

 Defendem que adquiriram a área usucapida através de uma compra 

realizada em 03.06.1996, pelo contrato de compra e venda com cláusula 

de permuta lavrado no Foro da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Ao final pugnaram pelo deferimento do benefício da assistência judiciaria 

gratuita e pela concessão do domínio útil do imóvel em questão.

É o necessário.

DECIDO.

Recebo a inicial.

Compulsando os autos e considerando os documentos juntados às fls. 

31-v/35, DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da parte requerente de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Considerando que, segundo a parte autora, aquele cujo nome está 

registrado o imóvel usucapiendo é desconhecido ou incerto, cite-se este 

por edital bem como os confinantes, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contendo as 

advertências legais (art. 259, inciso I do CPC).

Intime-se por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

representantes da União, dos Estados e dos Municípios.

 Notifique-se o Ministério Público (art. 178 do CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65074 Nr: 944-42.2018.811.0049

 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: TADC, NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.DEFIRO a gratuidade 

de justiça diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente de que não possui recursos suficientes para pagar as custas 

e as despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 

13.105/15.Compulsando os autos constato que a relação de parentesco 

entre o menor Talita Alves de Castro e o requerido restou demonstrada 

(fls.09).Atento aos preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 1º e 

1.695 a 1.698, todos do CC e, considerando a idade da menor, bem como 

ser obrigação dos genitores providenciarem o sustento dos filhos, fixo os 

alimentos provisórios em valor correspondente a 25% (vinte e cinco por 

cento) do salário mínimo nacional vigente, mais 50% (cinquenta por cento) 
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das despesas extraordinárias, devidos a partir da citação.Havendo nos 

autos notícias de que as partes celebraram acordo relativo à guarda da 

menor e que, entretanto, o requerido atualmente não vem arcando com 

suas responsabilidades de genitor. Com estas considerações, DEFIRO a 

guarda provisória de Talita Alves de Castro à Nilsa Alves da Silva, sem 

prejuízo de posterior alteração.Intimem-se as partes sobre o teor da 

presente decisão.Nos moldes do art. 695 e seguintes do CPC, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação das partes 

deverá ser pessoal.Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o 

prazo para contestar é de 15 (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.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61758 Nr: 2122-60.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 61758

Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

intimada para, querendo, opor embargos, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos, homologo o cálculo 

de fls. 09, no valor apresentado de R$ 7.920,45.

Com base no artigo 3°, §1° do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de Agosto 

de 2017 determino a remessa dos documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.

 Vila Rica/MT, 18 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63794 Nr: 115-61.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 63794

Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

intimada para, querendo, opor embargos, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos, homologo o cálculo 

de fls. 08, no valor apresentado de R$ 9.680,55.

Com base no artigo 3°, §1° do Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de Agosto 

de 2017 determino a remessa dos documentos necessários ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

para elaboração de cálculos e demais providências cabíveis.

 Vila Rica/MT, 18 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 24042 Nr: 1137-04.2011.811.0049

 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: KDASS, ÂDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Os alimentos foram fixados em sentença homologatória no patamar 

de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) do salário mínimo vigente, 

ficando livre das despesas extraordinárias.Desta feita, DETERMINO a 

intimação do executado para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o 

débito descrito à exordial R$ 331,70 (trezentos e trinta e um reais e 

setenta centavos) e todas as que vencerão no curso do processo, prove 

que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão e inclusão do nome do devedor nos órgãos de 

cadastro de inadimplentes (artigo 782, §3º do CPC).Ainda, DETERMINO a 

intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

débito alimentar no valor de R$ 6.287,47 (seis mil duzentos e oitenta e sete 

reais e quarenta e sete centavos), conforme fls. 24, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, nos termos do §1º, do art. 523 do CPC.Os 

pagamentos deverão ser realizados na conta bancária em nome do menor, 

qual seja: Banco Bradesco, agência 1653, Conta 1001871-4. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário do valor acima descrito, 

determino o retorno dos autos para análise dos pedidos de penhora online, 

decretação da prisão e protesto.Consigne no mandado as advertências do 

parágrafo 2º do art. 523 do CPC.Cientifique-se o Executado que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, nos 

próprios autos, independentemente de penhora ou nova intimação.Caso o 

executado não seja encontrado no endereço descrito na exordial, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça certificar e proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação da dívida.Defiro os benefícios do art. 

212, § 2º, do NCPC, caso necessário.Ademais, determino a expedição de 

ofício ao Instituto Nacional de Seguro Social a fim de solicitar informações 

quanto à existência de vínculo empregatício ou pagamento de benefício ao 

requerido, nos moldes do art. 912 do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13337 Nr: 532-37.2010.811.0035

 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: AK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:1577-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC, tendo em vista informação negativa de intimação de 

audiência, conforme fls. 302, impulsiono os autos ao patrono do Hélio de 

Paula, para que o apresente em audiência designada para o dia 24 de abril 

de 2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50308 Nr: 2277-08.2017.811.0035

 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: RONILDO FERREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para manifestação 

em réplica à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33190 Nr: 1594-10.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431/B - MT, Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, tendo 

em vista a petição juntada em 18.04.2018, impulsiono os autos para 

redesignar Sessão de Mediação/Conciliação para o dia 30.05.2018 às 

09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada através de seu 

advogado, intime-se as partes requeridas para comparecerem neste dia e 

horário.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43498 Nr: 2005-37.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A, César Augusto 

Burttet

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35262 Nr: 807-33.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Bergamin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIOSI & ASSMANN LTDA, Liberty 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O, LEANDRO XAVIER ZANELATI - OAB:15.197/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS REZENDE DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:188.846, PAULO ROBERTO DE PAULA - 

OAB:7297-B

 Código: 35262

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 12 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 347-41.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdS, MAVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL DESIDERATO 

CAVALCANTE - OAB:358143

 ANTE O EXPOSTO, com o parecer, indefiro o pedido e mantenho 

decretada a prisão preventiva dos acusados MARCO ANTONIO VIEIRA 

DOS SANTOS E ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS.Intimem-se os 

acusados para responderem a acusação, por escrito, através de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396-A do CPP).Ciência ao 

Ministério Público.Alto Taquari/MT, 18 de abril de 2018. Fabio Alves 

Cardoso Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45973 Nr: 147-34.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Fontes Vano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 45973

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO ITAÚ 

VEÍCULOS S.A, em face de MARCO ANTONIO FONTES VANO, ambos 

devidamente qualificados.

 Às fls. 77 o autor requereu a desistência da ação, requerendo a baixa 

definitiva do presente feito, bem como a liberação da restrição via sistema 

RENAJUD.

É o sucinto relato. Decido.

Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação do requerido à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Esclareço que não houve inserção de restrição junto ao sistema 

RENAJUD.

Sem custas finais, pois já foi recolhido no início e sem honorários, pois não 

houve apresentação de resposta. Entretanto, intime-se o autor para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento da diligência complementar 

do Oficial de Justiça, conforme relatório juntado aos autos.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 18 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36763 Nr: 311-67.2016.811.0092

 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: GODL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor da 

carta precatória acostada aos autos na Ref. 37, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 
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advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45255 Nr: 2899-13.2017.811.0092

 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: JMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 45255

SENTENÇA

Trata-se de Ação Negatória de Paternidade proposta por Juliano Martins 

Barbosa em face da menor Emanuelly Cristiny Martins dos Santos, 

devidamente representada por sua genitora Aline Alves dos santos, todos 

qualificados nos autos.

Às (fls.14), a parte autora peticionou requerendo o cancelamento da 

distribuição.

 Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação da requerida à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. 

Ao nobre advogado, que atuou no feito ARBITRO honorários advocatícios 

em 3 (três) URH, conforme resolução n. 096/2007 – OAB/MT, devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

Alto Taquari/MT, 18 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46044 Nr: 171-62.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCP, MAPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 46044

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por MARCO 

ANTONIO PRATES DE OLIVEIRA, devidamente representado por sua 

genitora NEIDE CAITANO PRATES em face de RENAN CARDOSO DE 

OLIVEIRA, todos qualificados nos autos.

Às (fls.17), a parte autora peticionou requerendo a desistência da ação.

Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação do executado à luz do § 4º 

do artigo 485 do CPC.

 Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. 

Ao nobre advogado, que atuou no feito ARBITRO honorários advocatícios 

em 3 (três) URH, conforme resolução n. 096/2007 – OAB/MT, devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso.

 Ciência ao Ministério Público.

P.I.

Alto Taquari/MT, 18 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45183 Nr: 2863-68.2017.811.0092

 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: KNdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 45183

SENTENÇA

Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável, cumulada com pedido de regulamentação de guarda, visita e 

alimentos proposta por Karine Neres de Lima em face de Paulo Eduardo da 

Silva Cesar, todos qualificados nos autos.

Às (fls.51/52), a parte autora peticionou informando que não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista as partes terem 

reatado o relacionamento.

 Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação da requerida à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Ao nobre advogado, que atuou no feito ARBITRO honorários advocatícios 

em 3 (três) URH, conforme resolução n. 096/2007 – OAB/MT, devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

Alto Taquari/MT, 18 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 12892 Nr: 1102-56.2004.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Naves da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MENDONÇA DOS 

SANTOS - OAB:39573

 Cód. nº 12892

I – Apresentada resposta à acusação, verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP, bem como não configurada a prescrição das condutas tipificadas 

no art. 155, § 4º, I, e art.155, § 1º, c/c art. 14, II, todos do CP. Razão pela 

qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/05/2018, às 

12h45min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 9 de março de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-94.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON NOGUEIRA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000073-94.2017.8.11.0092; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RONILSON 

NOGUEIRA FURTADO Parte Ré: REQUERIDO: P. V. PAIVA DE CASTRO - 

EPP Defiro os pedidos (12697000), para determinar a correção da 

autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação. Intime-se a parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, consignando 

que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 52 

da Lei 9.099/95 c/c artigo 523 do NCPC. A intimação do devedor será 

realizada na forma do § 2º do art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista 

no § 4º do mesmo artigo. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525 do NCPC), sem prejuízo da expedição do Mandado 

de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde 

já determino. A impugnação somente poderá versar sobre: falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; manifesto 

excesso de execução; erro de cálculo ou causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva da obrigação, supervenientes à sentença (inciso IX do art. 52 

da Lei 9.099/95). Por fim, saliento que transcorrido o prazo para 

pagamento, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 

517 do Novo Código de Processo Civil, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, do mesmo código. Alto Taquari/MT, 19 de abril 

de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47648 Nr: 90-45.2015.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HdRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução alimentos com proposta por Karlos 

Eduardo Lima Alves, representado por seu genitor Hamilton dos Reis 

Alves, em desfavor de Judi Naiara da Silva Lima.

A petição inicial veio instruída com documentos.

À ref. 3 a inicial foi recebida, ocasião em que foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita.

Citada e intimada para pagar as parcelas alimentares em atraso, a 

executada não quitou o débito, não provou que o fez e nem apresentou 

justificativa.

 Instado a se manifestar, a parte exequente pleiteou pela decretação da 

prisão civil da executada, bem como, pugnou pela aplicação da Súmula 

309 do STJ para o fim de incluir no cálculo as parcelas referentes aos 

meses de fevereiro de 2015 até julho de 2015, o que foi concordou o 

Ministério Público.

À Ref. 23 foi decretada a prisão civil da executada, que foi cumprida em 

30 de julho de 2015 e, diante do pagamento parcial da dívida, a executada 

teve sua liberdade restabelecida em dia 31 de julho de 2015.

È o relato do necessário.

DECIDO.

Compulsando os autos, à Ref. 114 noto que as partes efetuaram acordo 

extrajudicial, visando colocar fim ao litígio de forma consensual, pugnando 

pela extinção do feito.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, nos 

moldes das cláusulas estipuladas livremente entre as partes. Como 

consequência, julgo extinto o feito executivo, com exame do mérito, 

conforme o artigo 924, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas, face os benefícios da gratuidade judiciária.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1737 Nr: 9-75.1994.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Protazio Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janderson Freitas da Costa 

- OAB:MT/ 21490-0

 Visto e bem examinado.

Consoante a nova redação do artigo 423, do CPP, passo ao relatório 

sucinto do processo.

Trato de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS 

DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – CPP, art. 394, § 3º, incluído 

pela Lei n. 11.719/08, e 406 e ss. - em que o réu PAULO PROTÁZIO 

BRAGA, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio 

qualificado, descrito no CP, art. 121, § 2º, IV.

Segundo a denúncia, no dia 18 de outubro de 1993, por volta das 19h, o 

acusado PAULO PROTÁZIO BRAGA, armado com um revólver calibre 32, 

imbuído de animun necandi, e agindo de surpresa de modo a impossibilitar 

a defesa do ofendido, disparou 6 (seis) tiros contra HUSTENIL BUENO 

FERNANDES, que foi a causa da sua morte.

 Aduz a denúncia que o acusado era cliente habitual do estabelecimento 

comercial da vítima – hotel e lanchonete – sendo que em uma de suas 

estadias naquele hotel, fora flagrado pela vítima, furtando um ventilador de 

um dos quartos, e por isso, o incidente se resolveu entre os envolvidos, 

sem interferência das Autoridades Policiais, mas o acusado passou a 

comentar que ia matar a vítima.

Relata a denúncia que no dia dos fatos, o acusado aguardou a vítima sair 

de seu estabelecimento e quando estava na rua, o acusado surgiu já 

disparando os tiros, sem que entre eles tivesse havido qualquer troca de 

palavras, a vítima portanto, foi colhida de surpresa, não tendo condições 

de esboçar qualquer defesa.

A inicial veio instruída com o inquérito policial – fls. 2/26.

A denúncia foi recebida no dia 14 de junho de 1994, oportunidade em que 

foi determinada a citação do acusado e designado seu interrogatório, 

contudo não foi localizado para citação, tendo o Magistrado da época 

determinada sua citação por edital.

A audiência não se realizou tendo em vista as férias do Magistrado que 

respondia, oportunidade em que foi determinada nova expedição do edital, 

bem como designação de nova audiência, que também não se realizou 

tendo em vista o exíguo prazo de publicação do edital.

No dia 9 de fevereiro de 1995 o Magistrado que jurisdicionava determinou 

a expedição de carta precatória para a Comarca de Alta Floresta-MT, para 

citação e interrogatório do acusado, tendo em vista responder por crime 

de homicídio naquela Comarca, contudo o acusado não foi localizado, 

retornando negativa, momento em que o Ministério Público pugnou pela 

designação de nova data para interrogatório, bem como a suspensão do 

processo.

Diante da não publicação do edital, foi determinada nova expedição de 

edital, no entanto, intimado o acusado não compareceu, nem constituiu 

advogado para apresentar defesa preliminar, oportunidade em que foi 

nomeado advogado dativo para patrocinar sua defesa.

No dia 27 de agosto de 1997, foram ouvidas as testemunhas Penha 

Elizabete Zagotto, Aurora Crivelari, Genilson Batista de Oliveira e José 

Alves de Souza, na presença do advogado nomeado, na mesma 

oportunidade foi determinada a suspensão do processo.

Tendo em vista o acusado ter sido citado por edital e não comparecido, foi 

nomeado advogado dativo, contudo não foi decretada sua revelia, 

oportunidade em que a Magistrada chamou o feito à ordem e decretou a 
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revelia do acusado, e determinou a busca de informações junto ao 

Cartório Eleitoral e DETRAN a fim de localizar o paradeiro do acusado, 

intimando as partes dessa decisão.

O Ministério Público pugnou pela intimação do advogado nomeado para 

apresentar a defesa preliminar, o que foi deferido, contudo o advogado 

não apresentou, sendo determinada as partes à apresentação das 

alegações finais.

O Ministério Público apresentou as alegações pugnando pela pronúncia do 

acusado contudo a defesa dativa do acusado quedou inerte, sendo 

remetido os autos ao Defensor Público do Estado para apresentação, 

requerendo que sejam afastadas as qualificadoras apontadas na 

denúncia, sendo pronunciado pela suposta prática do crime previstos no 

art. 121, § 2º, IV do Código Penal.

 O acusado não foi localizado para a intimação da sentença de pronúncia 

e teve contra si decretada a prisão cautelar preventiva, o processo foi 

desarquivado diante da necessidade de sua análise em correições 

ordinária e extraordinária, oportunidade em que determinei/realizei 

pesquisa junto aos sistemas disponíveis e localizei, com dados 

insuficientes, o nome PAULO PROTÁZIO BRAGA no sistema SINESP e 

Portal da Transparência, este como recebedor de Bolsa Família pelo 

Município de Aripuanã-MT – NIS n. 123.89314.18-1, e determinei que 

oficiasse às Caixa Econômica Federal-CAIXA e Prefeitura da Aripuanã-MT, 

a fim de que ambas fornecessem/enviassem a integralidade dos dados 

cadastrais de PAULO PROTÁZIO BRAGA, NIS n. 123.89314.18-1, 

fazendo-o no prazo de 10 (dez) dias, necessários para que seja possível 

verificar ser esse o réu em epígrafe ou homônimo.

Diante da informação, foi expedido mandado de prisão em desfavor do 

acusado, cumprido no dia 28/12/2017, na Comarca de Aripuanã-MT.

 O acusado foi intimado da sentença de pronúncia e a representante do 

Ministério Público arrolou as testemunhas que pretende ouvir em plenário - 

fls. 241. Contudo, a defesa do acusado solicitou diligências a fim de 

localizar as testemunhas imprescindíveis por ela arroladas, conforme se 

verifica às fls. 243.

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas.

In limine, INDEFIRO o pedido da defesa do acusado em que requer 

diligências a fim de localizar testemunhas imprescindíveis por ela arrolada, 

pois sem sequer esgotar o meios dosponíveis, transfere sua obrigação de 

diligenciar isso ao já assoberbado Poder Judiciário, sem a demonstração 

do esgotamento do que pode/deve ser feito diretamente pela parte, que 

tem obrigação de informar os dados das testemunhas indicadas/arroladas.

Considerando que as nulidades alegadas pela Defesa do acusado já 

foram analisar e afstadas pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não havendo mais nada a ser suscitado, pendendo os autos de 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, DESIGNO o dia 22 

de agosto de 2018, às 8h, quando será realizada a Sessão de Julgamento.

DETERMINO que intime o réu, para que compareça na data designada, seu 

Advogado constituído, devendo trazer as informações completas das 

testemunhas por ele arroladas, sob pena de perda da prova.

Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se 

for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).

Expeça carta precatória em caso de eventuais residentes em outras 

Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças necessárias – CPP, 

art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, independentemente de 

determinação judicial, deverá ser intimada para falar sobre a testemunha 

não encontrada e que por ela tenha sido arrolada”, providência que deve 

ser realizada pela Secretaria.

Diante da decisão pela expedição de alvará de soltura proferida pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, DETERMINO que 

cumpra o ordenado/determinado no Habeas Corpus n . 

1001345-74.2018.8.11.0000, devendo colocar o indiciado PAULO 

PROTAZO BRAGA em liberdade, se por outro motivo não estiver preso e 

mediante as condições:

I – COMPARECER PERANTE A AUTORIDADE, TODAS AS VEZES QUE FOR 

INTIMADO PARA ATOS DO JULGAMENTO;

II – JUSTIFICAR ATIVIDADES CIVIS MENSALMENTE, SALVO SE NÃO 

HOUVER ALTERAÇÃO;

III – NÃO MUDAR DO PAÍS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICAL, SOB PENA DE 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.

 O paciente não poderá, sob pena, de revogação da liberdade provisória, 

mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou 

ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela 

autoridade o lugar onde será encontrado.

Sem prejuízo disso DETERMINO a correção do nome do acusado no 

sistema, devendo constar PAULO PROTAZO BRAGA.

Cumpra, com urgência.

 As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1737 Nr: 9-75.1994.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Protazio Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janderson Freitas da Costa 

- OAB:MT/ 21490-0

 Intimação do advogado parte ré acerca da decisão de fls.252/253, assim 

como da designação de sessão de julgamento para a data de 22 de 

agosto de 2018 às 08:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67311 Nr: 622-26.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Paulino dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 (...) Isso posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela 

Lei n. 11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 12 de 

junho de 2018, às 14h, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe 

ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que 

deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso 

de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, 

seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes 

em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças 

necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20418 Nr: 1430-12.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Alves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 Nos termos da legislação processual vigente e artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a defesa para que no 

prazo legal manifeste sobre o cálculo constante da ref. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98390 Nr: 758-52.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elinaldo Silva Soares, Ronizer Cerize Limeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Alberto da Cruz - 

OAB:20475/0, José Alberto da Cruz - OAB:MT - 20475 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e por tudo o mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DECLARO reconhecida e 

dissolvida/extinta a UNIÃO ESTÁVEL do casal ELINALDO SILVA SOARES 

e RONIZER CERIZE LIMEIRA, pelo período afirmado de aproximadamente 20 

(vinte) anos, a fim de que a sentença produza seus jurídicos e legais 

efeitos - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I, art. 226, § 3º, da CRFB/88, 

art. 5º da Lei n. 9.278/96 e arts. 1.723 a 1.725 do Código Civil.No que se 

refere à transação/acordo realizado, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 

269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.Condeno as partes/interessados no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, pro rata – 50% 

(cinquenta por cento).Honorários advocatícios da forma pactuada com o 

patrono.Transitada em julgado, proceda com as baixas, anotações 

necessárias e arquive os autos.Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26122 Nr: 2165-74.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Carolina Carvalho Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.Deixo de condenar a parte impugnante no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, uma 

vez que isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei Estadual n. 

7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo único; CNGC, 

art. 460 e ss.Diante da sucumbência de ambos, com conclusão diversa 

dos pedidos apresentados, deixo de condenar em honorários 

advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, não sendo hipótese de 

remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 

496 e ss. -, remetam os autos à contadora judicial para que elabore novo 

cálculo utilizando os índices de correção monetária e juros de mora 

fixados no acórdão de fls. 182/183, aplicados sobre os valores das 

prestações vencidas desde a data da citação que, ante a não localização 

de carimbo ou certidão atestando a data do recebimento da inicial pela 

Procuradoria do INSS, entendo que deve ser a data do retorno dos autos à 

Secretaria/Vara, ou seja, 17/1/2011, conforme certidão de fl. 19, até 

26/3/2012, data em que a requerida começou a receber o benefício 

previdenciário. Após, seja dado o prosseguimento do necessário ao 

pagamento/adimplemento.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20418 Nr: 1430-12.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Alves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar acerca do 

calculo de pena de ref. 49.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56005 Nr: 784-89.2014.811.0038

 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: Jose Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Giampietro Morales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly Apparecida Storti 

Assunção - OAB:MT0021240O, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT, Mirian Correia da Costa - OAB:6361

 Visto e bem examinado.

Diante do resultado do decisum, DETERMINO a intimação das partes, 

através dos seus advogados, para que requeiram em prosseguimento.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, ARQUIVE.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75582 Nr: 1727-04.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Izaulina da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT - 20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT - 

020732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com 

pedido LIMINAR – rito especial do Decreto-Lei n. 911/69 -, em que foi 

REQUERIDO pela parte autora/requerente BANCO BRADESCO S.A. a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO, tendo em vista que a parte adversa 

efetuou o pagamento do débito em aberto de forma extrajudicial e 

diretamente. (.....) e, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e 

art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 

5º.Consequentemente, DETERMINO o recolhimento/restituição do mandado 

ou a solicitação devolução de eventual deprecata expedida para essa 

finalidade, ambos independentemente de cumprimento pelo(a) OJA, 

fazendo-o com URGÊNCIA.Deixo de determinar a baixa pleiteada porque 

nada foi inserido pelo magistrado através do sistema RENAJUD, assim 

como INDEFIRO eventual pedido de expedição de ofícios aos bancos de 

dados/cadastros restritivos de crédito, pois é de responsabilidade, entre 

outros, do credor essa providência, mormente porque não localizei nos 

autos essa determinação pretérita originada de decisão judicial.Condeno a 

parte autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente de adimplemento, 

contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional de 

forma resistida no caso ou a citação da parte adversa.Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51035 Nr: 893-74.2012.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Porrua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) 

PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré 

MARCELO PORRUA, inscrito no cpf n. 676.919.789-87, Rg n. 4.676.143-0, 

filho de Rosita Carvalho Porrua e Antônio Carlos Porrua, nascido em 
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5/6/1969, natural de Morretes-PR, e ABSOLVO em virtude da atipicidade 

da conduta – CPP art. 386, VII -, bem como por não existir provas seguras 

e convincentes, suficientes para a desclassificação para contravenção 

penal descrito no art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/41.Deixo de condenar no 

pagamento das custas, taxas, emolumentos, despesas processuais e 

honorários advocatícios.Cientifique o(a) representante do Ministério 

Público – CPP, art. 390 -, em havendo, intime o querelante ou o assistente 

– CPP, art. 391 -, fazendo a intimação da parte ré e a defesa técnica na 

forma do CPP, art. 392, I a VI e §§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 1.692 e 

ss..Advirto que no “ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-à indagado se 

deseja recorrer da sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de 

justiça ou o gestor(a) reduzirá a termo a sua manifestação, 

independentemente do defensor ou advogado, de acordo com o art. 578 e 

parágrafos, do CPP” , assim como que cabe “à secretaria do Juízo, no 

momento da expedição do mandado de intimação da sentença, expedir 

também termo de apelação, com espaço reservado para o réu assinalar a 

intenção de recorrer da sentença condenatória” - CNGC, art. 1.421, caput 

e parágrafo único –, cujo documento deverá seguir o modelo disponível no 

sistema informatizado de acompanhamento processual – CNGC, art. 1.692, 

§ 4º.Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado 

separadamente para o Ministério Público, ao assistente da acusação, ao 

defensor e ao réu – CNGC, art. 1.422 e art. 1.693.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19152 Nr: 169-12.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmira Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.Com relação aos emolumentos e custas 

judiciais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III 

c/c art. 648 -, correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou 

emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo 

Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 

20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido 

de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI 

n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18081 Nr: 1408-85.2007.811.0038

 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: RAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.Com relação aos emolumentos e custas 

judiciais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III 

c/c art. 648 -, correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou 

emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo 

Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 

20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido 

de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI 

n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14561 Nr: 609-76.2006.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.Com relação aos emolumentos e custas 

judiciais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se 

proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III 

c/c art. 648 -, correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou 

emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo 

Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 

20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido 

de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI 

n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e 

Enunciado n. 190 da Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96678 Nr: 3926-96.2017.811.0038

 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: Silvio Cesar Dejavite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus de Castro Dejavite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Processo n. 3926-96.2017.811.0038

Código: 96678

Designo a audiência de tentativa de conciliação para a data de 28 de junho 

de 2018, às 15h15min, recomendando que secretaria providencie as 

diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 19 de abril de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75134 Nr: 1496-74.2017.811.0038

 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: Cleiton Paulino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Truck - Associação de Automóveis e 

Veículos Pesados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Processo n. 1496-74.2017.811.0038

Código: 75134

Considerando informação do novo endereço da parte promovida, 

redesigno a audiência para a data de 28 de junho de 2018, às 16h15min, 

recomendando que secretaria providencie as diligências necessárias

 Araputanga/MT, 19 de abril de 2017.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-29.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA JUSTINA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 19 de abril de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA ALVARES DE 

OLIVEIRA - MT20479/O O presente mandado, extraído dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 

Hora: 14:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000308-29.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 2.156,44; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-32.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (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. 1000075-32.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIO JOSE DE CAMPOS 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

Projeto de Sentença Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARCIO JOSÉ DE CAMPOS em desfavor de 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA. Dispenso o 

relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 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. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há 

relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora 

e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º 

caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de 

consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso 

porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Portanto, Decreto a inversão do ônus da 

parte. Incumbe à parte ré provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Em síntese sustenta a parte autora que 

adquiriu um consórcio junto a requerida no ano de 2013, contudo, por 

questões financeiras parou de efetuar o pagamento, desistindo do 

negócio estando ciente que a devolução dos valores pagos ocorreria 

somente no final do plano. Argumenta que, recebeu uma ligação da 

requerida informando que se tratava de uma campanha de reativação de 

cotas e que acaso o autor retorna-se com os pagamentos do grupo as 

parcelas ficariam no valor de R$ 259,69 (duzentos e cinquenta e nove 

reais e sessenta e nove centavos), e se o autor não tivesse interesse em 

continuar poderia transferir/vender para um terceiro, o saldo que possuía 

no valor de R$ 8.371,66 (oito mil trezentos e setenta e um reais e sessenta 

e um centavos. Contudo, relata que se tratou de propaganda enganosa, 

somente para que o autor retorna-se aos pagamentos, já que o boleto veio 

com o valor de R$ 393,92 (trezentos e noventa e três reais e noventa e 

dois centavos) em total desacordo ao oferecido e com valor muito 

superior. Inobstante a todos os transtornos vivenciados em razão da falha 

e abusividade na prestação dos serviços da parte demandada, diante dos 

fatos narrados, pugna pela condenação da reclamada na reparação por 

danos morais. Trouxe provas de suas alegações. Em contestação a ré, 

defende que houve uma informação equivocada ao autor, realizada pela 

FUNCHAL (responsável pela reativação de cotas dos consórcios) não 

tendo realizado a ligação, não havendo culpa, a inexistência do dever de 

indenizar, ao final, requer a total improcedência dos pedidos insertos na 

exordial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso é clara a 

ofensa aos direitos do já que a conduta da parte ré foi suficiente para 

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. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, 

pincipalmente a gravação da ligação, em que o atendente se apresenta 

pelo nome de Kaio, da Gazin Consórcios, trazendo informações 

confidenciais sobre o contrato do autor, bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a escorreita prestação de seus 

serviços. Ressalto, cabia à parte reclamada demonstrar de forma 

inequívoca que não ocorreu a referida oferta ao autor, bem como que os 

valores a título do total pago não foram informados pelo autor, contudo, a 

gravação anexada é inequívoca. In casu, evidente nos autos que a parte 

ré incorreu em falha na prestação dos serviços, incidindo o disposto no 

artigo 14 do CDC, segundo o qual: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. A situação suportada pelo reclamante, sem dúvida, 

é apta a ensejar o pagamento de indenização por danos morais, ao passo 

que foi compelido pela empresa ré de forma desproporcional e abusiva, 

sob promessas não cumpridas, sem qualquer justificativa plausível, a 

retornar ao pagamentos do consorcio e ainda efetuar a negociação a 

terceiro, ante a proposta e valores oferecidos, o que não foi cumprido, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Nesse 

sentido tem manifestado as Turmas recursais: PROCESSUAL. 

CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CONSISTENTE VENDA DE UM COMPUTADOR PELO PREÇO 

ANUNCIADO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA LOJA. ATO 

INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 1. Não se conhece do 

recurso interposto pela ré, ante a prática de ato incompatível com a 
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vontade de recorrer, ou seja, o cumprimento da oferta com a venda 

(entrega) do computador pelo preço anunciado, sem qualquer ressalva. 2. 

Incidência do art. 503, parágrafo único, do CPC. Inadmissibilidade do 

recurso. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível Nº 

71005175583, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 26/11/2014). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005175583 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Data de Julgamento: 26/11/2014, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2014) APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO PUBLICIDADE ENGANOSA - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 

QUE PROMETE AO APLICADOR A AQUISIÇÃO DE BEM. OBRIGAÇÃO DE 

CUMPRIR A OFERTA Caracteriza publicidade enganosa aquela que induz o 

consumidor a erro, fazendo crer que ao final do plano, adquirirá veículo 

OKm. Isso ocorrendo, deve o anunciante e aqueles que endossaram a 

promessa (no caso a Montadora) cumprir o prometido. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - DANO MORAL - Cabível a indenização por dano moral em 

caso de descumprimento contratual, já que o inadimplemento causa no 

credor transtorno, abalo, aborrecimento, sentimentos passíveis de serem 

indenizados RECURSO PROVIDO EM PARTE . (TJ-SP - APL: 7180510400 

SP, Relator: Paulo Jorge Scartezzini Guimarães, Data de Julgamento: 

03/10/2008, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/10/2008) Ademais, nas relações contratuais, especialmente nas de 

consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral 

implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, 

fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige 

lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos deveres 

anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger 

a confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. Entendo que a postura 

da parte ré no contexto retratado nos autos, potencializa a superioridade 

do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

ocasionado ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral resta configurado 

e deve ser reparado. Tenho que o dissabor experimentado ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Destaco que a sistemática da responsabilidade civil, nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. 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. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

para: - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a 

título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 24 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza 

Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-32.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (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. 1000075-32.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIO JOSE DE CAMPOS 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

Projeto de Sentença Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MARCIO JOSÉ DE CAMPOS em desfavor de 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA. Dispenso o 

relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 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. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há 

relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora consumidora 

e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º 

caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de 

consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso 

porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Portanto, Decreto a inversão do ônus da 

parte. Incumbe à parte ré provar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Em síntese sustenta a parte autora que 

adquiriu um consórcio junto a requerida no ano de 2013, contudo, por 

questões financeiras parou de efetuar o pagamento, desistindo do 
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negócio estando ciente que a devolução dos valores pagos ocorreria 

somente no final do plano. Argumenta que, recebeu uma ligação da 

requerida informando que se tratava de uma campanha de reativação de 

cotas e que acaso o autor retorna-se com os pagamentos do grupo as 

parcelas ficariam no valor de R$ 259,69 (duzentos e cinquenta e nove 

reais e sessenta e nove centavos), e se o autor não tivesse interesse em 

continuar poderia transferir/vender para um terceiro, o saldo que possuía 

no valor de R$ 8.371,66 (oito mil trezentos e setenta e um reais e sessenta 

e um centavos. Contudo, relata que se tratou de propaganda enganosa, 

somente para que o autor retorna-se aos pagamentos, já que o boleto veio 

com o valor de R$ 393,92 (trezentos e noventa e três reais e noventa e 

dois centavos) em total desacordo ao oferecido e com valor muito 

superior. Inobstante a todos os transtornos vivenciados em razão da falha 

e abusividade na prestação dos serviços da parte demandada, diante dos 

fatos narrados, pugna pela condenação da reclamada na reparação por 

danos morais. Trouxe provas de suas alegações. Em contestação a ré, 

defende que houve uma informação equivocada ao autor, realizada pela 

FUNCHAL (responsável pela reativação de cotas dos consórcios) não 

tendo realizado a ligação, não havendo culpa, a inexistência do dever de 

indenizar, ao final, requer a total improcedência dos pedidos insertos na 

exordial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso é clara a 

ofensa aos direitos do já que a conduta da parte ré foi suficiente para 

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. Apesar das argumentações trazidas pela 

parte promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de 

seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial, 

pincipalmente a gravação da ligação, em que o atendente se apresenta 

pelo nome de Kaio, da Gazin Consórcios, trazendo informações 

confidenciais sobre o contrato do autor, bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a escorreita prestação de seus 

serviços. Ressalto, cabia à parte reclamada demonstrar de forma 

inequívoca que não ocorreu a referida oferta ao autor, bem como que os 

valores a título do total pago não foram informados pelo autor, contudo, a 

gravação anexada é inequívoca. In casu, evidente nos autos que a parte 

ré incorreu em falha na prestação dos serviços, incidindo o disposto no 

artigo 14 do CDC, segundo o qual: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. A situação suportada pelo reclamante, sem dúvida, 

é apta a ensejar o pagamento de indenização por danos morais, ao passo 

que foi compelido pela empresa ré de forma desproporcional e abusiva, 

sob promessas não cumpridas, sem qualquer justificativa plausível, a 

retornar ao pagamentos do consorcio e ainda efetuar a negociação a 

terceiro, ante a proposta e valores oferecidos, o que não foi cumprido, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Nesse 

sentido tem manifestado as Turmas recursais: PROCESSUAL. 

CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CONSISTENTE VENDA DE UM COMPUTADOR PELO PREÇO 

ANUNCIADO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA LOJA. ATO 

INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. 1. Não se conhece do 

recurso interposto pela ré, ante a prática de ato incompatível com a 

vontade de recorrer, ou seja, o cumprimento da oferta com a venda 

(entrega) do computador pelo preço anunciado, sem qualquer ressalva. 2. 

Incidência do art. 503, parágrafo único, do CPC. Inadmissibilidade do 

recurso. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível Nº 

71005175583, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 26/11/2014). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005175583 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Data de Julgamento: 26/11/2014, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2014) APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO PUBLICIDADE ENGANOSA - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 

QUE PROMETE AO APLICADOR A AQUISIÇÃO DE BEM. OBRIGAÇÃO DE 

CUMPRIR A OFERTA Caracteriza publicidade enganosa aquela que induz o 

consumidor a erro, fazendo crer que ao final do plano, adquirirá veículo 

OKm. Isso ocorrendo, deve o anunciante e aqueles que endossaram a 

promessa (no caso a Montadora) cumprir o prometido. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - DANO MORAL - Cabível a indenização por dano moral em 

caso de descumprimento contratual, já que o inadimplemento causa no 

credor transtorno, abalo, aborrecimento, sentimentos passíveis de serem 

indenizados RECURSO PROVIDO EM PARTE . (TJ-SP - APL: 7180510400 

SP, Relator: Paulo Jorge Scartezzini Guimarães, Data de Julgamento: 

03/10/2008, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/10/2008) Ademais, nas relações contratuais, especialmente nas de 

consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral 

implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, 

fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige 

lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos deveres 

anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger 

a confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. Entendo que a postura 

da parte ré no contexto retratado nos autos, potencializa a superioridade 

do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, 

ocasionado ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral resta configurado 

e deve ser reparado. Tenho que o dissabor experimentado ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua 

dignidade. Destaco que a sistemática da responsabilidade civil, nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. 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. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

para: - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a 

título de dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 
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513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 24 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza 

Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-64.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANI BORGES DE RESENDE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUDI FERNANDES OAB - PR0025051A (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. 8010194-64.2016.8.11.0038 REQUERENTE: FABIANI BORGES DE 

RESENDE SANTOS REQUERIDO: LIDERANCA SERVICOS 

ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA Projeto de Sentença Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

FABIANI BORGES DE RESENDE SANTOS em face de LIDERANÇA 

COBRANÇA INTELIGENTE. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. A requerida alega em sede de preliminares 

carência da ação, por ilegitimidade passiva, contudo, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva da reclamada LIDERANÇA, a pretexto de ter agido 

como mera intermediadora do Itaú. A agência de cobrança em questão tem 

o dever de verificar a exigibilidade do débito antes de promover cobrança 

contra a autora. Portanto indefiro a preliminar. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. A autora aduz, em síntese, que recebe cobranças 

destinadas a terceiro no seu celular, por meio de ligações e SMS. Requer 

a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Com 

a inicial vieram documentos. Foram deferidos os benefícios da justiça 

gratuita a autora e deferida a antecipação dos efeitos da tutela. Citada, a 

ré Liderança arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, 

também pugnou pela improcedência do pedido, combateu o pedido de 

indenização por danos morais. De acordo com Código de Defesa do 

Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor está assentada no 

vício do produto ou do serviço que, somado ao artigo 186 do Código Civil, 

exige a ocorrência de ato ilícito com a violação a direito que gera dano, do 

que se extrai os pressupostos da responsabilidade civil. Ainda que o CDC 

preveja a inversão do ônus da prova, como forma de facilitar o acesso à 

justiça e ao direito de reparação dos prejuízos sofridos, deve a parte 

autora demonstrar o preenchimento dos pressupostos da 

responsabilidade civil e a falha na prestação do serviço. Na hipótese, a 

autora aponta a indevida cobrança em seu telefone pessoal, em razão de 

um débito que afirma não ter contraído. E as cobranças destinadas a seu 

telefone não seriam para cobra-la, mas para Iara, terceira estranha à lide. 

Assim, cinge-se a controvérsia acerca da existência de danos morais no 

envio das referidas cobranças a autora, embora destinadas a terceiro, por 

meio de telefone. O dano moral, como se sabe, é a ofensa a interesses 

não patrimoniais da pessoa física ou jurídica, proveniente de um ato lesivo. 

Assim, qualquer ofensa que a pessoa sofra quanto à sua integridade 

física ou moral, provocando-lhe danos materiais efetivos ou afetando seu 

bem-estar intrínseco, ceifando-lhe as perspectivas de vida ou felicidade, 

causando-lhe uma diminuição da sua capacidade de viver bem consigo 

mesmo e no contexto social em que está inserida, desviando-a do seu 

projeto de vida inicial, é passível de merecer a correspondente reparação. 

A indenização por dano moral deve ser avaliada com muito cuidado para 

que não se banalize os eventos da vida, tornando a convivência humana 

insustentável, já que cotidianamente as relações humanas sofrem de 

desagrado, aborrecimento e desprazer. A suscetibilidade humana não 

pode ser aferida descontextualizando-se a dinâmica da vida em 

sociedade. E nessa linha que os fatos relatados pelo autor devem ser 

avaliados. As alegações da inicial não são suficientes para a 

configuração do dano moral, uma vez as cobranças não foram a autora 

destinadas, mas a terceira pessoa estranha à lide (IARA). De igual modo, 

não restou comprovado qualquer abalo no seu convívio familiar, do qual 

pudesse extrair danos à sua personalidade. Destarte, não houve ofensa à 

honra do autor e igualmente não houve a perda de parte do patrimônio 

imaterial em razão do fato narrado. Não basta a afirmação da autora de ter 

sido atingida moralmente, seja no plano objetivo como no subjetivo, ou 

seja, em sua honra, imagem, bom nome, tradição, personalidade, 

sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor, pânico, medo e 

outros. Impõe-se, para reconhecimento do dano moral, que se possa 

extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de 

um dos fenômenos acima exemplificados, posto que a ofensa que atinge o 

bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para 

ser reconhecida como prejuízo moral, de sorte que mero incômodo, enfado 

e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem de 

suportar em razão do cotidiano, não podem servir de fundamento para 

obtenção de reparação extrapatrimonial. Na realidade, os fatos narrados 

na inicial não ultrapassaram a esfera de aborrecimentos, ainda que 

grandes, mas estes não atingem valores personalíssimos protegidos pela 

norma constitucional, que assegura a reparabilidade do dano moral (artigo 

5º, inciso X da Carta Magna). Em função do disposto no citado preceito 

constitucional, os aborrecimentos ou desgostos do cotidiano não são 

aptos a revelar a ocorrência de violação aos atributos da personalidade, 

como honra, dignidade, privacidade, imagem, intimidade, dentre outros. Por 

não se tratar de danos morais in re ipsa, caberia à parte autora a 

demonstração de que ele efetivamente ocorreu, ônus do qual não se 

desincumbiu à contento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, 

I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - 

TORNAR DEFINITIVA a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário, id. 5368947. - 

JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS por não restar 

configurado; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 24 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza 

Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 
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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. 8010194-64.2016.8.11.0038 REQUERENTE: FABIANI BORGES DE 

RESENDE SANTOS REQUERIDO: LIDERANCA SERVICOS 

ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA Projeto de Sentença Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

FABIANI BORGES DE RESENDE SANTOS em face de LIDERANÇA 

COBRANÇA INTELIGENTE. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. A requerida alega em sede de preliminares 

carência da ação, por ilegitimidade passiva, contudo, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva da reclamada LIDERANÇA, a pretexto de ter agido 

como mera intermediadora do Itaú. A agência de cobrança em questão tem 

o dever de verificar a exigibilidade do débito antes de promover cobrança 

contra a autora. Portanto indefiro a preliminar. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. A autora aduz, em síntese, que recebe cobranças 

destinadas a terceiro no seu celular, por meio de ligações e SMS. Requer 

a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Com 

a inicial vieram documentos. Foram deferidos os benefícios da justiça 

gratuita a autora e deferida a antecipação dos efeitos da tutela. Citada, a 

ré Liderança arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, 

também pugnou pela improcedência do pedido, combateu o pedido de 

indenização por danos morais. De acordo com Código de Defesa do 

Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor está assentada no 

vício do produto ou do serviço que, somado ao artigo 186 do Código Civil, 

exige a ocorrência de ato ilícito com a violação a direito que gera dano, do 

que se extrai os pressupostos da responsabilidade civil. Ainda que o CDC 

preveja a inversão do ônus da prova, como forma de facilitar o acesso à 

justiça e ao direito de reparação dos prejuízos sofridos, deve a parte 

autora demonstrar o preenchimento dos pressupostos da 

responsabilidade civil e a falha na prestação do serviço. Na hipótese, a 

autora aponta a indevida cobrança em seu telefone pessoal, em razão de 

um débito que afirma não ter contraído. E as cobranças destinadas a seu 

telefone não seriam para cobra-la, mas para Iara, terceira estranha à lide. 

Assim, cinge-se a controvérsia acerca da existência de danos morais no 

envio das referidas cobranças a autora, embora destinadas a terceiro, por 

meio de telefone. O dano moral, como se sabe, é a ofensa a interesses 

não patrimoniais da pessoa física ou jurídica, proveniente de um ato lesivo. 

Assim, qualquer ofensa que a pessoa sofra quanto à sua integridade 

física ou moral, provocando-lhe danos materiais efetivos ou afetando seu 

bem-estar intrínseco, ceifando-lhe as perspectivas de vida ou felicidade, 

causando-lhe uma diminuição da sua capacidade de viver bem consigo 

mesmo e no contexto social em que está inserida, desviando-a do seu 

projeto de vida inicial, é passível de merecer a correspondente reparação. 

A indenização por dano moral deve ser avaliada com muito cuidado para 

que não se banalize os eventos da vida, tornando a convivência humana 

insustentável, já que cotidianamente as relações humanas sofrem de 

desagrado, aborrecimento e desprazer. A suscetibilidade humana não 

pode ser aferida descontextualizando-se a dinâmica da vida em 

sociedade. E nessa linha que os fatos relatados pelo autor devem ser 

avaliados. As alegações da inicial não são suficientes para a 

configuração do dano moral, uma vez as cobranças não foram a autora 

destinadas, mas a terceira pessoa estranha à lide (IARA). De igual modo, 

não restou comprovado qualquer abalo no seu convívio familiar, do qual 

pudesse extrair danos à sua personalidade. Destarte, não houve ofensa à 

honra do autor e igualmente não houve a perda de parte do patrimônio 

imaterial em razão do fato narrado. Não basta a afirmação da autora de ter 

sido atingida moralmente, seja no plano objetivo como no subjetivo, ou 

seja, em sua honra, imagem, bom nome, tradição, personalidade, 

sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor, pânico, medo e 

outros. Impõe-se, para reconhecimento do dano moral, que se possa 

extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de 

um dos fenômenos acima exemplificados, posto que a ofensa que atinge o 

bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para 

ser reconhecida como prejuízo moral, de sorte que mero incômodo, enfado 

e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem de 

suportar em razão do cotidiano, não podem servir de fundamento para 

obtenção de reparação extrapatrimonial. Na realidade, os fatos narrados 

na inicial não ultrapassaram a esfera de aborrecimentos, ainda que 

grandes, mas estes não atingem valores personalíssimos protegidos pela 

norma constitucional, que assegura a reparabilidade do dano moral (artigo 

5º, inciso X da Carta Magna). Em função do disposto no citado preceito 

constitucional, os aborrecimentos ou desgostos do cotidiano não são 

aptos a revelar a ocorrência de violação aos atributos da personalidade, 

como honra, dignidade, privacidade, imagem, intimidade, dentre outros. Por 

não se tratar de danos morais in re ipsa, caberia à parte autora a 

demonstração de que ele efetivamente ocorreu, ônus do qual não se 

desincumbiu à contento. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, 

I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - 

TORNAR DEFINITIVA a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário, id. 5368947. - 

JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS por não restar 

configurado; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 24 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza 

Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010151-30.2016.8.11.0038 REQUERENTE: WUELEFER CARAVIERI 

MAMEDES REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Projeto de Sentença Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL proposta por WUELEFER CARAVIERI MAMEDES em face de 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Diante da 

desnecessidade da produção de provas em audiência, passo julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo 

Civil. As alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a 

extinção do processo, se confundem com o mérito da ação e serão 

analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. A Requerida 

foi devidamente citada para comparecer à audiência de conciliação, com a 

advertência da aplicação dos efeitos da revelia e confissão quanto à 

matéria de fato em caso de ausência. Por ocasião da audiência de 

conciliação, a requerida não compareceu. Note-se que a reclamada 

recebeu a citação em tempo hábil para comparecer à audiência. Embora a 

reclamada tenha apresentado resposta no prazo legal, tal fato não afasta 

os efeitos da revelia, posto que o comparecimento pessoal das partes em 

audiência de conciliação é obrigatório. Portanto, ainda que tenha 

apresentado contestação no prazo legal, é de ser considerado revel. Na 

oportunidade da realização da Audiência de Conciliação, entende-se que a 

Requerida preferiu a revelia ou contumácia, uma vez que não compareceu 

ao ato conciliatório. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - CONSÓRCIO - 

AUSÊNCIA DO RECLAMADO NA AUDIÊNCIA - REVELIA - RESTITUIÇÃO DA 

QUANTIA PAGA - DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE - 

PRECLUSÃO DA PROVA - VALOR A SER RESTITUIDO - DEDUÇÕES - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência do 

reclamado em audiência gera revelia, contudo, em casos excepcionais é 

possível afastar os efeitos da confissão ficta, quando comprovada a 

ocorrência de força maior ou caso fortuito. Não havendo prova dessas 

circunstâncias excepcionais, os efeitos da revelia devem prevalecer. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 2650/2012, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 04/04/2013, Publicado no DJE 19/04/2013) Desta feita, DECRETO A 

REVELIA da requerida. De início, cabe frisar que a revelia não importa 

necessariamente em procedência do pedido, porque, em razão de outras 

circunstâncias constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre 

convencimento do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica 

invocada. No mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da 

presunção, só deverá surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante 

para confirmar o que foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua 

verossimilhança. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que em 15/04/2015, adquiriu 

junto a requerida um Contrato de Adesão a grupo de Consorcio nº 

0019136005-8, Plano Super Legal. Consignou que no mês de novembro de 

2015, houve a troca do objeto do consorcio, restando ao autor 26 

parcelas no valor fixo de R$ 318,33 (trezentos e dezoito reais e trinta e 

três centavos), contudo tais parcelas começaram a sofrer alterações de 

valores, aumentando, e ao analisar o contrato percebeu que a taxa mensal 

de administração está sendo cobrada em 22%, valor superior ao 

contratado (19%), Requer que a reclamada junte aos autos todas as 

faturas já adimplidas pelo autor, bem como seja declara abusiva a taxa de 

administração de 22%, devolução do valor pago há mais na forma 

dobrada, que seja determinada da cobrança de Taxa de Adminstração à 

razão de 19%, e ainda danos morais. Por outro lado, a parte Reclamada 

em contestação defende que as parcelas contratadas não são fixas, 

sofrendo variações de acordo com o aumento/redução do valor do bem, 

inexistência de cobranças excessivas, e que a taxa cobrada no valor de 

22% não é ilegal ou abusiva, alega ainda inexistência de danos morais, 

bem como, pugna pela improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, 

notadamente. Nesse sentido, cabe-nos trazer o entendimento pacificado 

pelo E. STJ em sede de recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL. RITO 

DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 

FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS 

ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OFENSA A 

DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, INCISO XX. 

IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF. 1 - As 

administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa 

de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 

2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou 

abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha 

dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 

1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso San severino, Terceira Turma, 

julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, 

DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 

1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; 

EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010). Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nessa parte, provido.” (STJ-2ª Seção, REsp nº 1.114.604/PR, 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/06/2012, DJe 20/06/2012). O 

mesmo entendimento foi sumulado pela mesma Corte: “As administradoras 

de consórcio têm liberdade de estabelecer a respectiva taxa de 

administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento” 

(Súmula nº 538 do STJ). Sobre o tema, há diversos precedentes, 

destacando-se as seguintes ementas: Operação de consórcio – 

Desistência – Aplicação do art. 1.013, § 1.º, do Código de Processo Civil – 

Devolução das parcelas pagas após o encerramento do plano, com o 

reajustamento monetário pelos mesmos índices utilizados na remuneração 

financeira dos recursos coletivos do grupo – Art. 30 da Lei 11.795/08 e 

Súmula n. 35 do STJ – Dedução da taxa de administração – Art. 594 do 

Código Civil – Administradora de consórcio que tem liberdade para 

estabelecer a taxa, inexistindo abusividade, Súmula n. 538 do Superior 

Tribunal de Justiça – Inexigibilidade do fundo de reserva e da multa 

compensatória – Ausência de comprovação do prejuízo experimentado – 

Sucumbência recíproca – Recurso provido, em parte. (Apelação nº 

1037907-73.2016.8.26.0602, tendo como Relator o Desembargador César 

Peixoto da 38ª Câmara de Direito Privado, julgado em 12/07/2017) Fica 

claro, no entanto, que a legalidade da taxa de administração restringe-se 

ao percentual que não se revele abusivo e desde que não incida sobre o 

total do contrato, se verificada desistência no curso do consórcio. Isto é, 

admite-se a dedução a taxa de administração incidente na adesão do 

consórcio e durante as parcelas pagas. Não poderá ter como base de 

cálculo o valor integral do contrato, independente do pagamento pelo 

consumidor, abusividade não demonstrada nos autos. O fato é um 

desacerto contratual e não gera dano moral indenizável, como diariamente 

se decide em situações parecidas e que envolvem tão somente direito à 

restituição de valores em decorrência de extinção de pacto. Há lição neste 

exato sentido, destacando que mesmo que a inobservância de cláusulas 

contratuais gere frustrações na parte inocente, não se apresenta 

suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo (Cahali, Yussef 

Said. Dano Moral. RT, 4ª Ed., 2011, p. 430). Já decidiu o STJ que “mero 

aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral” (REsp 689213/RJ, rel. Ministro Jorge 

Scartezzini, DJ de 11.12.2006). Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, DECRETO A REVELIA 

da requerida, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 24 de fevereiro de 2018. 

A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 
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HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010130-54.2016.8.11.0038 REQUERENTE: CEZAR TOMICHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Projeto de Sentença Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei 

n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CEZAR TOMICHA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGI S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que em 25/01/2016, pagou por engano em duplicidade a fatura referente 

ao mês 12/2015, tendo solicitado a requerida a restituição do valor, 

momento que lhe foi informado que o valor seria abatido na próxima fatura, 

o que não foi aceito pelo autor, pois este teria vendido o imóvel e o atual 

proprietário se negou a restitui-lo, contudo, não comprova a referida 

venda. Diante dos transtornos vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional 

como garantia de seus direitos. Por outro lado, a parte Reclamada em 

contestação defende a perda do objeto, pois o valor pago em duplicidade 

foi devolvido na fatura de ref. 02/2016, antes da propositura da presente 

ação, alega ainda inexistência de danos morais e culpa exclusiva da 

vítima, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, 

notadamente, pelo estorno do valor pago em duplicidade pelo autor, por 

sua própria, desídia, na fatura subsequente, antes mesmo da propositura 

da ação, não havendo que se falar em dano materiais. Apesar das 

alegações do autor de que o imóvel teria sido vendido - sem nenhuma 

prova nos autos - e o novo proprietário se negava a restituir-lhe o valor, 

nota-se que na data do estorno a unidade consumidora ainda estava no 

nome do autor, id. 5794966. Ao lado disso, no que concerne aos danos 

morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa 

aos direitos da personalidade da parte consumidora. Danos morais não 

ocorreram, pois não houve cobrança de má-fé e o pagamento indevido foi 

reconhecido e estornado pela ré, de forma administrativa. Não é o 

pequeno percalço, fato do qual se possa extrair uma ofensa aos 

sentimentos ou ao espírito da vítima. É sabido que todos, considerados a 

organização da sociedade em que vivem, a experiência de vida segundo o 

seu padrão econômico ou o ambiente a que estão expostos, desenvolvem 

com maior ou menor eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar 

com contrariedades a que certamente estamos sujeitos. O dano moral que 

se quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade ou 

duração, aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica normalmente 

desenvolvida estaria obrigada a suportar nas sociedades complexas. 

Conforme preleciona Sergio Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros. 1998, p. 78). Já decidiu o STJ que “mero aborrecimento, 

dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral” (REsp 689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 

de 11.12.2006). Em casos análogos, assim se decidiu: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. ESTORNO DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - De acordo com 

a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e 

serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua 

atividade, independentemente de dolo ou culpa. II - A cobrança indevida de 

fatura de cartão de crédito, não solicitado e nem utilizado pelo consumidor, 

sem negativação e com o estorno das cobranças indevidas, na via 

administrativa, por si só, não acarreta dano moral, razão pela qual se 

mantém incólume os termos da sentença. III - Os honorários advocatícios 

foram arbitrados em consonância com o artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil, com a devida suspensão da sua exigibilidade, prevista 

na Lei 1.060/50, em razão de ser a Apelante beneficiária da gratuidade da 

justiça. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação nº 

0306267-43.2013.8.05.0001, 4ª Câmara Cível/TJBA, Rel. Roberto Maynard 

Frank. Publ. 30.11.2016). AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO (EM DOBRO) 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DANO MORAL. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS DA 

RÉ, POR MEIO DE PARCELAS MENSAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NO 

CARTÃO DE CRÉDITO, POR PROBLEMA NO SISTEMA. RÉ QUE 

RESOLVERA A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, ESTORNANDO O 

VALOR DA COMPRA. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DO 

ART. 42 DO CDC. DESCABIMENTO DA COBRANÇA EM DOBRO. DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NEGADO. (Apelação nº 

4004238-53.2013.8.26.0223, 32ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. 

Maria de Lourdes Lopez Gil. j. 09.03.2017). No caso dos autos, a ré não 

cobrou a dívida paga em duplicidade. O que ocorreu foi que o próprio autor 

pagou a mesma duas vezes, por desídia sua, não tendo havido má-fé. 

Embora o promovente alegue ferimento às normas do direito do 

consumidor, não há provas suficientes para a procedência da lide, 

portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente 

caso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base 

no artigo 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 20 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza 

Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010130-54.2016.8.11.0038 REQUERENTE: CEZAR TOMICHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Projeto de Sentença Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei 

n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por CEZAR TOMICHA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGI S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que em 25/01/2016, pagou por engano em duplicidade a fatura referente 

ao mês 12/2015, tendo solicitado a requerida a restituição do valor, 

momento que lhe foi informado que o valor seria abatido na próxima fatura, 

o que não foi aceito pelo autor, pois este teria vendido o imóvel e o atual 

proprietário se negou a restitui-lo, contudo, não comprova a referida 

venda. Diante dos transtornos vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional 

como garantia de seus direitos. Por outro lado, a parte Reclamada em 

contestação defende a perda do objeto, pois o valor pago em duplicidade 

foi devolvido na fatura de ref. 02/2016, antes da propositura da presente 

ação, alega ainda inexistência de danos morais e culpa exclusiva da 

vítima, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, 

notadamente, pelo estorno do valor pago em duplicidade pelo autor, por 

sua própria, desídia, na fatura subsequente, antes mesmo da propositura 

da ação, não havendo que se falar em dano materiais. Apesar das 

alegações do autor de que o imóvel teria sido vendido - sem nenhuma 

prova nos autos - e o novo proprietário se negava a restituir-lhe o valor, 

nota-se que na data do estorno a unidade consumidora ainda estava no 

nome do autor, id. 5794966. Ao lado disso, no que concerne aos danos 

morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa 

aos direitos da personalidade da parte consumidora. Danos morais não 

ocorreram, pois não houve cobrança de má-fé e o pagamento indevido foi 

reconhecido e estornado pela ré, de forma administrativa. Não é o 

pequeno percalço, fato do qual se possa extrair uma ofensa aos 

sentimentos ou ao espírito da vítima. É sabido que todos, considerados a 

organização da sociedade em que vivem, a experiência de vida segundo o 

seu padrão econômico ou o ambiente a que estão expostos, desenvolvem 

com maior ou menor eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar 

com contrariedades a que certamente estamos sujeitos. O dano moral que 

se quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade ou 

duração, aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica normalmente 

desenvolvida estaria obrigada a suportar nas sociedades complexas. 

Conforme preleciona Sergio Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros. 1998, p. 78). Já decidiu o STJ que “mero aborrecimento, 

dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral” (REsp 689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 

de 11.12.2006). Em casos análogos, assim se decidiu: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. ESTORNO DO DÉBITO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - De acordo com 

a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e 

serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua 

atividade, independentemente de dolo ou culpa. II - A cobrança indevida de 

fatura de cartão de crédito, não solicitado e nem utilizado pelo consumidor, 

sem negativação e com o estorno das cobranças indevidas, na via 

administrativa, por si só, não acarreta dano moral, razão pela qual se 

mantém incólume os termos da sentença. III - Os honorários advocatícios 

foram arbitrados em consonância com o artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil, com a devida suspensão da sua exigibilidade, prevista 

na Lei 1.060/50, em razão de ser a Apelante beneficiária da gratuidade da 

justiça. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação nº 

0306267-43.2013.8.05.0001, 4ª Câmara Cível/TJBA, Rel. Roberto Maynard 

Frank. Publ. 30.11.2016). AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO (EM DOBRO) 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DANO MORAL. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS DA 

RÉ, POR MEIO DE PARCELAS MENSAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NO 

CARTÃO DE CRÉDITO, POR PROBLEMA NO SISTEMA. RÉ QUE 

RESOLVERA A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, ESTORNANDO O 

VALOR DA COMPRA. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DO 

ART. 42 DO CDC. DESCABIMENTO DA COBRANÇA EM DOBRO. DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NEGADO. (Apelação nº 

4004238-53.2013.8.26.0223, 32ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. 

Maria de Lourdes Lopez Gil. j. 09.03.2017). No caso dos autos, a ré não 

cobrou a dívida paga em duplicidade. O que ocorreu foi que o próprio autor 

pagou a mesma duas vezes, por desídia sua, não tendo havido má-fé. 

Embora o promovente alegue ferimento às normas do direito do 

consumidor, não há provas suficientes para a procedência da lide, 

portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente 

caso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com base 

no artigo 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 20 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza 

Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010126-17.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ELISMAR CRISTINO DE 

SOUZA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Projeto de Sentença Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por ELISMAR CRISTINO DE SOUZA em face de 

GAZIN INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

Diante da desnecessidade da produção de provas em audiência, passo 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações 

apresentadas pela parte adversa, como motivo para a extinção do 

processo, se confundem com o mérito da ação e serão analisadas em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que em 27/01/2016, adquiriu junto a requerida, uma 

lavadora 11 kg Brastemp, a qual apresentou defeito com menos de 30 dias 

de uso, tendo o autor acionado a requerida, que após visita técnica 

informou que tratava-se de defeito na “placa”, devendo ocorrer a troca, 

contudo, nunca retornaram para realizar o serviço. Aduz, que após 

tentativas de solução, na data de 05/05/2016, realizou uma reclamação 

junto ao PROCON local, contudo, não obteve resposta, impetrando a 

presente ação em 13/06/2016. Diante dos transtornos vivenciados, busca 

a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, a 

parte Reclamada em contestação defende carência da presente ação, por 

perda do objeto, já que após ser intimada da reclamação do autor junto ao 

PRONCON (AR - 30/06/2016), efetuou a troca do produto na data de 

08/07/2016, ou seja, em menos de 10 dias, alega ainda inexistência de 

danos morais, bem como, pugna pela improcedência dos pedidos insertos 

na inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da 

empresa reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela 

defesa, notadamente, pela TROCA do produto no prazo de resposta 

concedido pelo PROCON, ou seja, atendeu administrativamente e antes de 

ser citada/informada da existência da presente ação. Verifica-se que, 

apesar das alegações do autor de que procurou a requerida diversas 

vezes antes da propositura da presente ação, somente consta nos autos 

o comprovante da reclamação junto ao PROCON, o que foi prontamente 

atendido pela requerida. Ademais, a requerida alega que necessitou 

adquirir outra máquina lavadora, contudo, não comprova tais despesas 

nos autos. Por fim, consigna-se que, apesar do autor vir aos autos por 

meio de petições diversas vezes, este não informou que o produto havia 

sido trocado/entregue na data de 08/07/2016, conforma comprovado pela 

requerida em contestação. Ao lado disso, no que concerne aos danos 

morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa 

aos direitos da personalidade da parte consumidora. Danos morais não 

ocorreram, pois não houve comprovada recusa da requerida em 

solucionar o ocorrido de forma administrativa, sendo que após a intimação 

do PROCON, esta teria efetuado a troca em tempo razoável. Não é o 

pequeno percalço, fato do qual se possa extrair uma ofensa aos 

sentimentos ou ao espírito da vítima. É sabido que todos, considerados a 

organização da sociedade em que vivem, a experiência de vida segundo o 

seu padrão econômico ou o ambiente a que estão expostos, desenvolvem 

com maior ou menor eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar 

com contrariedades a que certamente estamos sujeitos. O dano moral que 

se quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade ou 

duração, aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica normalmente 

desenvolvida estaria obrigada a suportar nas sociedades complexas. 

Conforme preleciona Sergio Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros. 1998, p. 78). Já decidiu o STJ que “mero aborrecimento, 

dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral” (REsp 689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 

de 11.12.2006). No caso dos autos, a ré após intimação da reclamação 

administrativa efetuou a troca do produto. Embora o promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 21 de fevereiro de 2018. AISI ANNE 

LIMA TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010126-17.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ELISMAR CRISTINO DE 

SOUZA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Projeto de Sentença Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por ELISMAR CRISTINO DE SOUZA em face de 

GAZIN INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

Diante da desnecessidade da produção de provas em audiência, passo 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de 

Processo Civil. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações 

apresentadas pela parte adversa, como motivo para a extinção do 

processo, se confundem com o mérito da ação e serão analisadas em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que em 27/01/2016, adquiriu junto a requerida, uma 

lavadora 11 kg Brastemp, a qual apresentou defeito com menos de 30 dias 

de uso, tendo o autor acionado a requerida, que após visita técnica 

informou que tratava-se de defeito na “placa”, devendo ocorrer a troca, 

contudo, nunca retornaram para realizar o serviço. Aduz, que após 

tentativas de solução, na data de 05/05/2016, realizou uma reclamação 
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junto ao PROCON local, contudo, não obteve resposta, impetrando a 

presente ação em 13/06/2016. Diante dos transtornos vivenciados, busca 

a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, a 

parte Reclamada em contestação defende carência da presente ação, por 

perda do objeto, já que após ser intimada da reclamação do autor junto ao 

PRONCON (AR - 30/06/2016), efetuou a troca do produto na data de 

08/07/2016, ou seja, em menos de 10 dias, alega ainda inexistência de 

danos morais, bem como, pugna pela improcedência dos pedidos insertos 

na inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da 

empresa reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela 

defesa, notadamente, pela TROCA do produto no prazo de resposta 

concedido pelo PROCON, ou seja, atendeu administrativamente e antes de 

ser citada/informada da existência da presente ação. Verifica-se que, 

apesar das alegações do autor de que procurou a requerida diversas 

vezes antes da propositura da presente ação, somente consta nos autos 

o comprovante da reclamação junto ao PROCON, o que foi prontamente 

atendido pela requerida. Ademais, a requerida alega que necessitou 

adquirir outra máquina lavadora, contudo, não comprova tais despesas 

nos autos. Por fim, consigna-se que, apesar do autor vir aos autos por 

meio de petições diversas vezes, este não informou que o produto havia 

sido trocado/entregue na data de 08/07/2016, conforma comprovado pela 

requerida em contestação. Ao lado disso, no que concerne aos danos 

morais, não vislumbro qualquer indício de prova que demonstre ofensa 

aos direitos da personalidade da parte consumidora. Danos morais não 

ocorreram, pois não houve comprovada recusa da requerida em 

solucionar o ocorrido de forma administrativa, sendo que após a intimação 

do PROCON, esta teria efetuado a troca em tempo razoável. Não é o 

pequeno percalço, fato do qual se possa extrair uma ofensa aos 

sentimentos ou ao espírito da vítima. É sabido que todos, considerados a 

organização da sociedade em que vivem, a experiência de vida segundo o 

seu padrão econômico ou o ambiente a que estão expostos, desenvolvem 

com maior ou menor eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar 

com contrariedades a que certamente estamos sujeitos. O dano moral que 

se quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade ou 

duração, aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica normalmente 

desenvolvida estaria obrigada a suportar nas sociedades complexas. 

Conforme preleciona Sergio Cavalieri Filho: “Mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (CAVALIERI 

FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª ed. São Paulo: 

Malheiros. 1998, p. 78). Já decidiu o STJ que “mero aborrecimento, 

dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral” (REsp 689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 

de 11.12.2006). No caso dos autos, a ré após intimação da reclamação 

administrativa efetuou a troca do produto. Embora o promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da 

demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 21 de fevereiro de 2018. AISI ANNE 

LIMA TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-21.2016.8.11.0038
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RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (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. 8010171-21.2016.8.11.0038 REQUERENTE: FERNANDA SOUZA DE 

CAMPOS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS proposta por FERNANDA SOUZA DE CAMPOS em 

face de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte reclamante alega ter adquirido na data de 

04/03/2015, um FOGÃO 5B DAKO MIZURE, no valor de R$ 820,01 

(oitocentos e vinte reais e um centavos), com garantia de fábrica de 01 

ano e ainda 01 ano de garantia estendida. Afirma que o produto adquirido 

apresentou vício (ferrugem) logo após 02 meses de uso, tendo procurado 

a requerida na data de 29/06/2016, e que na data de 30/06/2016, a 

requerida entrou em contato informando que não efetuaria a 

troca/conserto do produto, pois se tratava de danos estéticos e não 

mecânicos. Afirma ainda, que tentou efetuar uma reclamação junto ao 

PROCON, contudo, o atendente disse que o autor não teria razão, bem 

como não realizaria a abertura do processo. Razões pelas quais busca a 

Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da empresa requerida pelos 

danos materiais e morais suportados. Em sede de contestação, a parte ré 

pugna pela improcedência dos pedidos por ausência do dever de 

reparação ante a perda da garantia por vicio estético. Pois bem, são fatos 

incontroversos nos autos que a autora adquiriu o fogão junto a requerida 

e que houve a constatação de oxidação nas partes do equipamento. Tais 

questões estão evidenciadas nos documentos anexados a exordial. A fim 

de sustentar a normalidade do vício encontrado no produto, a ré afirma em 

sua contestação que o seguro adquirido pela autora não cobre danos 

estéticos. Ocorre que, pelas regras de experiência comum subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, pelas as 

regras de experiência técnica, é evidente que um equipamento revestido 

em material "inox" não pode, em menos de 03 meses, apresentar oxidação 

em diversas partes. Se assim fosse, todos os consumidores estariam 

"condenados" a trocar de equipamento a cada ano, o que não acontece. 

Assim, ressalvada a hipótese não demonstrada nos autos de que a autora 

tenha deixado o fogão debaixo d'água ou ao relento, a única conclusão a 

que se pode chegar é que a ferrugem constatada decorreu de um vício de 

qualidade do produto, cuja razão não é outra que não a reduzida qualidade 

do material empregado. Não pode a requerida atuar de má-fé no mercado 

de consumo no sentido de ofertar um produto com a presumida vantagem 

de qualidade e entregar um produto que, no final das contas, apresenta 

ferrugem antes mesmo do que normalmente se notaria em qualquer 

produto com preço inferior. Assim, como também restou incontroverso que 

se encontrava vigente a garantia estendida do produto, o vício 

apresentado pelo produto deveria ter sido sanado sem qualquer custo à 

autora, no prazo máximo de 30 dias previsto no artigo 18, §1º, do Código 

de Defesa do Consumidor. Desta forma, nos termos do artigo 18, 
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parágrafo 6.º, inciso III, do Código de Defesa Consumidor, a ré forneceu a 

autora um produto impróprio ao uso e consumo, haja vista que o fogão, 

fabricado em material para resistir à oxidação, se revelou inadequado a 

este fim ao apresentar corrosão de considerável magnitude em reduzido 

prazo de tempo (quase 03 meses). Desta forma, de rigor a procedência do 

pedido para que a ré restitua a autora o valor pago pelo fogão, com a 

retirada deste da residência do consumidor. Por fim, também estão 

caracterizados os danos morais. Isto porque a autora comprovou ter 

procurado a ré, inclusive, tentativa junto ao PROCON, para a solução do 

problema, entretanto, teve que se valer do Poder Judiciário para que a 

norma consumerista fosse observada e até a presente data não obteve o 

conserto do produto, sua substituição ou a restituição do valor que pagou 

pelo bem, situação está que gera desgaste emocional que ultrapassa o 

mero aborrecimento, além de demonstrar descaso das rés para com a 

situação, violando a dignidade daquela enquanto consumidora. Os vícios 

apresentados pelo fogão, mesmo após alguns meses da compra, 

considerando a sua durabilidade, violam as justas expectativas do 

consumidor. Ao comprar um fogão de marca tão conceituada, o que se 

espera é um bom prazo durável para o seu uso, sendo incomum e 

inaceitável que um fogão venha a apresentar ferrugens/corrosão após 

exíguo período de uso. As fotos de id. 5368472, ainda demonstra que a 

corrosão já rompeu a camada de tinta e deverá se propagar 

comprometendo toda a estrutura da peça. Ao se adquirir um produto novo 

presume-se que ele venha com todos os seus componentes novos, não 

sendo admissível que um fogão novo apresente corrosão profunda por 

oxidação em suas portas com apenas alguns meses de uso. Por outro 

lado, tendo em vista que os vícios surgiram ainda em 2016, resta claro o 

imenso tempo perdido pela autora para a solução do problema e, como é 

cediço, da somatória do tempo se perfaz a vida, nosso bem maior, 

mormente, nesta alvorada do acelerado século XXI. Nesse sentido, 

confira-se um recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo onde em caso análogo também foi reconhecida a ocorrência de 

danos morais pela perda de tempo imposta ao consumidor para solução da 

controvérsia: Compra e venda de veículo. Vício desde a entrega, na 

pintura, não resolvido após intervenção da assistência técnica corré. 

Responsabilidade solidária das rés, concessionária e assistência técnica, 

nos limites definidos no acórdão. Afronta ao artigo 18, § 1º, do CDC. 

Denunciação da lide da montadora rejeitada. Honorários contratuais 

excluídos. Danos morais reconhecidos, pela imensa perda de tempo, bem 

mais precioso do ser humano, porque da sua somatória se perfaz a vida. 

Astreintes mantidas. Apelos principais das rés providos parcialmente, bem 

como o  recu rso  ades ivo  do  au to r .  (P rocesso  n º 

0002611-66.2011.8.26.0348 - Relator(a): Soares Levada; Comarca: Mauá; 

Órgão julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

23/03/2017; Data de registro: 23/03/2017) Assim sendo, restam patentes 

os danos morais sofridos pela autora. Em relação ao valor, se mostra 

adequada e suficiente para a prevenção e reparação do ilícito sua fixação 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual é razoável para amenizar 

os transtornos causados pela conduta da ré, sem configurar causa de 

enriquecimento indevido, mormente diante da capacidade econômica da ré. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – com base no art. 487, I do CPC -, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 820,01 (oitocentos e vinte reais e um 

centavo), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. O fornecedor, caso queira, poderá realizar o resgate/retirada do 

produto que apresentou vício, caso ainda não o tenha feito, sob pena de 

enriquecimento sem causa do consumidor em decorrência da extinção do 

contrato, o qual deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir 

do pagamento/adimplemento da obrigação, sob pena de, não o fazendo 

nesse período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar 

caracterizado/configurar o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do prazo in albis – Lei 

n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, 

art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 21 de fevereiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-21.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (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. 8010171-21.2016.8.11.0038 REQUERENTE: FERNANDA SOUZA DE 

CAMPOS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS proposta por FERNANDA SOUZA DE CAMPOS em 

face de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte reclamante alega ter adquirido na data de 

04/03/2015, um FOGÃO 5B DAKO MIZURE, no valor de R$ 820,01 
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(oitocentos e vinte reais e um centavos), com garantia de fábrica de 01 

ano e ainda 01 ano de garantia estendida. Afirma que o produto adquirido 

apresentou vício (ferrugem) logo após 02 meses de uso, tendo procurado 

a requerida na data de 29/06/2016, e que na data de 30/06/2016, a 

requerida entrou em contato informando que não efetuaria a 

troca/conserto do produto, pois se tratava de danos estéticos e não 

mecânicos. Afirma ainda, que tentou efetuar uma reclamação junto ao 

PROCON, contudo, o atendente disse que o autor não teria razão, bem 

como não realizaria a abertura do processo. Razões pelas quais busca a 

Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da empresa requerida pelos 

danos materiais e morais suportados. Em sede de contestação, a parte ré 

pugna pela improcedência dos pedidos por ausência do dever de 

reparação ante a perda da garantia por vicio estético. Pois bem, são fatos 

incontroversos nos autos que a autora adquiriu o fogão junto a requerida 

e que houve a constatação de oxidação nas partes do equipamento. Tais 

questões estão evidenciadas nos documentos anexados a exordial. A fim 

de sustentar a normalidade do vício encontrado no produto, a ré afirma em 

sua contestação que o seguro adquirido pela autora não cobre danos 

estéticos. Ocorre que, pelas regras de experiência comum subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, pelas as 

regras de experiência técnica, é evidente que um equipamento revestido 

em material "inox" não pode, em menos de 03 meses, apresentar oxidação 

em diversas partes. Se assim fosse, todos os consumidores estariam 

"condenados" a trocar de equipamento a cada ano, o que não acontece. 

Assim, ressalvada a hipótese não demonstrada nos autos de que a autora 

tenha deixado o fogão debaixo d'água ou ao relento, a única conclusão a 

que se pode chegar é que a ferrugem constatada decorreu de um vício de 

qualidade do produto, cuja razão não é outra que não a reduzida qualidade 

do material empregado. Não pode a requerida atuar de má-fé no mercado 

de consumo no sentido de ofertar um produto com a presumida vantagem 

de qualidade e entregar um produto que, no final das contas, apresenta 

ferrugem antes mesmo do que normalmente se notaria em qualquer 

produto com preço inferior. Assim, como também restou incontroverso que 

se encontrava vigente a garantia estendida do produto, o vício 

apresentado pelo produto deveria ter sido sanado sem qualquer custo à 

autora, no prazo máximo de 30 dias previsto no artigo 18, §1º, do Código 

de Defesa do Consumidor. Desta forma, nos termos do artigo 18, 

parágrafo 6.º, inciso III, do Código de Defesa Consumidor, a ré forneceu a 

autora um produto impróprio ao uso e consumo, haja vista que o fogão, 

fabricado em material para resistir à oxidação, se revelou inadequado a 

este fim ao apresentar corrosão de considerável magnitude em reduzido 

prazo de tempo (quase 03 meses). Desta forma, de rigor a procedência do 

pedido para que a ré restitua a autora o valor pago pelo fogão, com a 

retirada deste da residência do consumidor. Por fim, também estão 

caracterizados os danos morais. Isto porque a autora comprovou ter 

procurado a ré, inclusive, tentativa junto ao PROCON, para a solução do 

problema, entretanto, teve que se valer do Poder Judiciário para que a 

norma consumerista fosse observada e até a presente data não obteve o 

conserto do produto, sua substituição ou a restituição do valor que pagou 

pelo bem, situação está que gera desgaste emocional que ultrapassa o 

mero aborrecimento, além de demonstrar descaso das rés para com a 

situação, violando a dignidade daquela enquanto consumidora. Os vícios 

apresentados pelo fogão, mesmo após alguns meses da compra, 

considerando a sua durabilidade, violam as justas expectativas do 

consumidor. Ao comprar um fogão de marca tão conceituada, o que se 

espera é um bom prazo durável para o seu uso, sendo incomum e 

inaceitável que um fogão venha a apresentar ferrugens/corrosão após 

exíguo período de uso. As fotos de id. 5368472, ainda demonstra que a 

corrosão já rompeu a camada de tinta e deverá se propagar 

comprometendo toda a estrutura da peça. Ao se adquirir um produto novo 

presume-se que ele venha com todos os seus componentes novos, não 

sendo admissível que um fogão novo apresente corrosão profunda por 

oxidação em suas portas com apenas alguns meses de uso. Por outro 

lado, tendo em vista que os vícios surgiram ainda em 2016, resta claro o 

imenso tempo perdido pela autora para a solução do problema e, como é 

cediço, da somatória do tempo se perfaz a vida, nosso bem maior, 

mormente, nesta alvorada do acelerado século XXI. Nesse sentido, 

confira-se um recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo onde em caso análogo também foi reconhecida a ocorrência de 

danos morais pela perda de tempo imposta ao consumidor para solução da 

controvérsia: Compra e venda de veículo. Vício desde a entrega, na 

pintura, não resolvido após intervenção da assistência técnica corré. 

Responsabilidade solidária das rés, concessionária e assistência técnica, 

nos limites definidos no acórdão. Afronta ao artigo 18, § 1º, do CDC. 

Denunciação da lide da montadora rejeitada. Honorários contratuais 

excluídos. Danos morais reconhecidos, pela imensa perda de tempo, bem 

mais precioso do ser humano, porque da sua somatória se perfaz a vida. 

Astreintes mantidas. Apelos principais das rés providos parcialmente, bem 

como o  recu rso  ades ivo  do  au to r .  (P rocesso  n º 

0002611-66.2011.8.26.0348 - Relator(a): Soares Levada; Comarca: Mauá; 

Órgão julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

23/03/2017; Data de registro: 23/03/2017) Assim sendo, restam patentes 

os danos morais sofridos pela autora. Em relação ao valor, se mostra 

adequada e suficiente para a prevenção e reparação do ilícito sua fixação 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual é razoável para amenizar 

os transtornos causados pela conduta da ré, sem configurar causa de 

enriquecimento indevido, mormente diante da capacidade econômica da ré. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – com base no art. 487, I do CPC -, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 820,01 (oitocentos e vinte reais e um 

centavo), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. O fornecedor, caso queira, poderá realizar o resgate/retirada do 

produto que apresentou vício, caso ainda não o tenha feito, sob pena de 

enriquecimento sem causa do consumidor em decorrência da extinção do 

contrato, o qual deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir 

do pagamento/adimplemento da obrigação, sob pena de, não o fazendo 

nesse período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar 

caracterizado/configurar o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do prazo in albis – Lei 

n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, 

art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 21 de fevereiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 
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PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-74.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATHACHA ALEXANDRA GASCH HARRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (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. 8010172-74.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por NATACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS em face de NOVA PONTO COM COMERCIO ELETRONICO 

S/A e NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, em vista da desnecessidade de produção de prova em 

Audiência (art. 355, I, do CPC). PRELIMINAR DE DECADÊNCIA 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 está 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. Outrossim, não merece 

guarida a alegação de decadência do direito da parte autora, uma vez que 

o vício apresentado no produto adquirido se trata de vício oculto, pois 

conforme relatório da assistência técnica id. 5352058, no primeiro envio 

houve a troca da peça SM SW TACT SPST 12V e no segundo envio do 

LCD, e, nos termos do § 3º do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, 

o prazo decadencial para reclamar de tal vício inicia-se no momento em 

que ficar evidenciado o defeito. Dessa forma, assim que teve 

conhecimento do vício a parte autora efetuou o envio do produto 02 vezes 

a assistência na tentativa de solucionar o problema ainda em sede 

administrativa, não havendo que se falar em decadência do direito. 

Ressalto, a responsabilidade do fornecedor em se tratando de vício oculto 

não se restringe aos prazos do art. 26 do CDC, mas, deve observar o 

tempo médio de vida útil do bem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. TERMO A QUO DO PRAZO 

DECADENCIAL. ARTIGO 26, § 3º, DO CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. 

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. 

ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA 

QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compulsando os autos, verifica-se 

que o autor adquiriu uma televisão da parte requerida, o qual apresentou 

uma mancha verde no meio da tela, constando-se tal defeito depois de 21 

meses de uso. Após enviar o aparelho para a assistência técnica, 

negou-se a parte ré a resolver o problema, alegando que já havia sido 

ultrapassado o prazo de garantia de 12 meses. 2. O Código de Defesa do 

Consumidor, no § 3º do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o 

critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar 

possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá 

além da garantia contratual. Tal critério possui forte apoio na doutrina e por 

si só é suficiente para tutelar os interesses do consumidor, garantindo a 

prevenção e reparação de danos patrimoniais durante todo o período de 

vida útil do produto. Nesse sentido o REsp 984.106/SC: "a venda de bem 

tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em 

outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não 

realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo 

ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo" 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/10/2012, DJe 20/11/2012. (TJ-DF - ACJ: 20140110040160 DF 

0004016-37.2014.8.07.0001, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 

Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

01/08/2014 . Pág.: 345). Portanto, indefiro a preliminar. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE AD CAUSAM A requerida alega ilegitimidade da autora para 

figurar no polo ativo da ação, posto que, a nota fiscal de aquisição do 

produto encontra-se em nome de terceiro – pai da autora. Em analise aos 

autos, entendo não prosperar a preliminar arguida, posto que não há 

dúvidas de que apesar da nota fiscal constar em nome do genitor da 

autora, o aparelho em questão pertence a autora, sendo que consta o 

nome desta nos relatórios de envio à garantia - id. 5352058, no remetente 

do AR – id. 5352037, e ainda nos diversos e-mails trocados com a 

requerida, nos quais a tratativa de reparo foi feita exclusivamente com a 

autora - id. 5352061, sendo que o produto foi enviado para seu endereço, 

sob seus cuidados. Portanto, indefiro. PRELIMINAR RATIO TERRITORIAE 

Não merece prosperar a alegação da requerida de ausência de provas do 

endereço residencial da autora, uma vez que, os próprios documentos 

produzidos pelas requerida comprovam o domicílio desta na comarca, qual 

seja o comprovante do envio de AR com endereço da autora, remetente 

do AR – id. 5352037, e ainda os nos relatórios de assistência id. 5352058. 

Portanto, indefiro a preliminar PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não terem a complexidade alegada, 

de modo que já foram realizadas 02 pericias técnicas no produto, pela 

requerida NOKIA, as quais atestam defeito, estando firmada a 

competência do Juizado Especial Cível para a causa. Indefiro. PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA No tocante a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela Reclamada NOVA PONTOCOM, rejeito-a de plano, 

haja vista a responsabilidade solidária que se estabelece entre o vendedor 

e o fabricante na cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC. 

Trata-se, sim, de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único 

do art. 7º, parágrafo único do CDC e do art. 25 do mesmo codex. O 

comerciante que aufere lucros com as vendas de bens duráveis, é 

diretamente responsável por esses, enquadrando-se no conceito de 

fornecedores. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria 

do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com 

os riscos e ônus de sua atividade. Portanto, indefiro. DA REVELIA DA 

REQUERIDA NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. De início, cabe frisar 

que a revelia não importa necessariamente em procedência do pedido, 

porque, em razão de outras circunstâncias constantes dos autos e de 

acordo com o princípio do livre convencimento do juiz, os fatos podem não 

se subsumir à regra jurídica invocada. No mais, a confissão ficta, em 

razão da relatividade da presunção, só deverá surtir efeitos quando há 

nos autos prova o bastante para confirmar o que foi alegado pelo autor na 

inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê o artigo 336 do Código 

de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na contestação, toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende 

produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve que “ao 

réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição 

inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não 

cuidou o requerido, pois, em que pese regularmente citada e intimada 

requerida Nokia do Brasil Tecnologia Ltda, não compareceu à audiência de 

conciliação e tampouco contestou o pedido, razão pela qual se presumem 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, diante da não contestação das 

razões de mérito. Com efeito, no caso dos autos, decorre a verificação 

dos efeitos da revelia, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil, os quais fazem presumir aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as 

consequências jurídicas apontadas na petição inicial. Desta feita, 

DECRETO A REVELIA da requerida Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. 
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Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação, passo a analisar o mérito. 

Por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, as provas 

demonstram que o produto adquirido apresentou problema em curto 

espaço de tempo, sendo coletado pela assistência técnica por 2 vezes, 

apresentando problema em menos de 30 dias após a retirada. Um produto 

apresenta vício de qualidade por inadequação quando não corresponde a 

legítima expectativa do consumidor quanto a sua utilização ou fruição, 

como ocorreu no caso em análise. É certo que além de estar acobertado 

pela garantia, o produto objeto desses autos por ser um produto durável, 

como o próprio nome consigna, não se extingue pelo uso, levando certo 

tempo para se desgastar, pois, está atrelado a vida útil. O produto objeto 

dos autos apresentou vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, pois, ainda dentro do período de garantia, apresentou vício e 

não foi sanado, pelo que se evidencia quebra da boa-fé objetiva. E, cabia 

a Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de produto, comprovando a inexistência de 

vícios ou a sua sanatória, seja em razão da inversão do ônus da prova ou 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito do Autor, nos termos 

do art. 373, II do CPC, e desse ônus não se desincumbiu. O dano moral 

resta configurado e deve ser reparado. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, lesão à sua dignidade, devendo, portanto, ser 

indenizado, como preceitua o art. 6º, VI do CDC. Tal dano se dá in re ipsa, 

pela mera ocorrência do fato danoso. Cabe salientar que não há que se 

exigir prova da existência do dano moral alegado pela parte, pois que este 

é normativo e decorre do sofrimento da vítima atrelada às condições do 

caso concreto, ou seja, não há que falar em prova do dano moral, mas 

sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos 

que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, já que o 

produto foi enviado por 02 vezes a assistência técnica, não tendo essa 

solucionado o problema definitivamente ou ainda realizado a troca do 

produto. Ademais não merece prosperar a alegação da requerida Nova 

Ponto Com, de que não tinha conhecimento do problema do produto, uma 

vez que consta email enviado a autora – id. 5352061. Quanto ao valor a 

ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão, deve considerar os princípios 

atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto, entre as quais 

ausência de solução administrativa, gerando sentimento de frustração, 

lesão e impotência, pelo que arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO 

O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial 

para DECRETAR A REVELIA da requerida Nokia do Brasil Tecnologia Ltda 

e CONDENAR, SOLIDARIAMENTE, AS RECLAMADAS: - a 

indenizar/devolver a reclamante, a título de dano patrimonial/material, no 

valor de R$ 523,71 (quinhentos e vinte e três reais e setenta e um 

centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - indenizar a reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. As reclamadas, caso 

queiram, poderão realizar o resgate/retirada do produto que apresentou 

vício, caso ainda não o tenham feito, sob pena de enriquecimento sem 

causa do consumidor em decorrência da extinção do contrato, o qual 

deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do 

pagamento/adimplemento da obrigação, sob pena de, não o fazendo 

nesse período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar 

caracterizado/configurar o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do prazo in albis – Lei 

n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, 

art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 21 de fevereiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010172-74.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por NATACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS em face de NOVA PONTO COM COMERCIO ELETRONICO 

S/A e NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, em vista da desnecessidade de produção de prova em 

Audiência (art. 355, I, do CPC). PRELIMINAR DE DECADÊNCIA 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 está 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. Outrossim, não merece 

guarida a alegação de decadência do direito da parte autora, uma vez que 

o vício apresentado no produto adquirido se trata de vício oculto, pois 

conforme relatório da assistência técnica id. 5352058, no primeiro envio 

houve a troca da peça SM SW TACT SPST 12V e no segundo envio do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 638 de 810



LCD, e, nos termos do § 3º do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, 

o prazo decadencial para reclamar de tal vício inicia-se no momento em 

que ficar evidenciado o defeito. Dessa forma, assim que teve 

conhecimento do vício a parte autora efetuou o envio do produto 02 vezes 

a assistência na tentativa de solucionar o problema ainda em sede 

administrativa, não havendo que se falar em decadência do direito. 

Ressalto, a responsabilidade do fornecedor em se tratando de vício oculto 

não se restringe aos prazos do art. 26 do CDC, mas, deve observar o 

tempo médio de vida útil do bem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. TERMO A QUO DO PRAZO 

DECADENCIAL. ARTIGO 26, § 3º, DO CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. 

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. 

ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA 

QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compulsando os autos, verifica-se 

que o autor adquiriu uma televisão da parte requerida, o qual apresentou 

uma mancha verde no meio da tela, constando-se tal defeito depois de 21 

meses de uso. Após enviar o aparelho para a assistência técnica, 

negou-se a parte ré a resolver o problema, alegando que já havia sido 

ultrapassado o prazo de garantia de 12 meses. 2. O Código de Defesa do 

Consumidor, no § 3º do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o 

critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar 

possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá 

além da garantia contratual. Tal critério possui forte apoio na doutrina e por 

si só é suficiente para tutelar os interesses do consumidor, garantindo a 

prevenção e reparação de danos patrimoniais durante todo o período de 

vida útil do produto. Nesse sentido o REsp 984.106/SC: "a venda de bem 

tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em 

outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não 

realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo 

ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo" 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/10/2012, DJe 20/11/2012. (TJ-DF - ACJ: 20140110040160 DF 

0004016-37.2014.8.07.0001, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 

Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

01/08/2014 . Pág.: 345). Portanto, indefiro a preliminar. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE AD CAUSAM A requerida alega ilegitimidade da autora para 

figurar no polo ativo da ação, posto que, a nota fiscal de aquisição do 

produto encontra-se em nome de terceiro – pai da autora. Em analise aos 

autos, entendo não prosperar a preliminar arguida, posto que não há 

dúvidas de que apesar da nota fiscal constar em nome do genitor da 

autora, o aparelho em questão pertence a autora, sendo que consta o 

nome desta nos relatórios de envio à garantia - id. 5352058, no remetente 

do AR – id. 5352037, e ainda nos diversos e-mails trocados com a 

requerida, nos quais a tratativa de reparo foi feita exclusivamente com a 

autora - id. 5352061, sendo que o produto foi enviado para seu endereço, 

sob seus cuidados. Portanto, indefiro. PRELIMINAR RATIO TERRITORIAE 

Não merece prosperar a alegação da requerida de ausência de provas do 

endereço residencial da autora, uma vez que, os próprios documentos 

produzidos pelas requerida comprovam o domicílio desta na comarca, qual 

seja o comprovante do envio de AR com endereço da autora, remetente 

do AR – id. 5352037, e ainda os nos relatórios de assistência id. 5352058. 

Portanto, indefiro a preliminar PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não terem a complexidade alegada, 

de modo que já foram realizadas 02 pericias técnicas no produto, pela 

requerida NOKIA, as quais atestam defeito, estando firmada a 

competência do Juizado Especial Cível para a causa. Indefiro. PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA No tocante a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela Reclamada NOVA PONTOCOM, rejeito-a de plano, 

haja vista a responsabilidade solidária que se estabelece entre o vendedor 

e o fabricante na cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC. 

Trata-se, sim, de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único 

do art. 7º, parágrafo único do CDC e do art. 25 do mesmo codex. O 

comerciante que aufere lucros com as vendas de bens duráveis, é 

diretamente responsável por esses, enquadrando-se no conceito de 

fornecedores. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria 

do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com 

os riscos e ônus de sua atividade. Portanto, indefiro. DA REVELIA DA 

REQUERIDA NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. De início, cabe frisar 

que a revelia não importa necessariamente em procedência do pedido, 

porque, em razão de outras circunstâncias constantes dos autos e de 

acordo com o princípio do livre convencimento do juiz, os fatos podem não 

se subsumir à regra jurídica invocada. No mais, a confissão ficta, em 

razão da relatividade da presunção, só deverá surtir efeitos quando há 

nos autos prova o bastante para confirmar o que foi alegado pelo autor na 

inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê o artigo 336 do Código 

de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na contestação, toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende 

produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve que “ao 

réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição 

inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não 

cuidou o requerido, pois, em que pese regularmente citada e intimada 

requerida Nokia do Brasil Tecnologia Ltda, não compareceu à audiência de 

conciliação e tampouco contestou o pedido, razão pela qual se presumem 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, diante da não contestação das 

razões de mérito. Com efeito, no caso dos autos, decorre a verificação 

dos efeitos da revelia, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil, os quais fazem presumir aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as 

consequências jurídicas apontadas na petição inicial. Desta feita, 

DECRETO A REVELIA da requerida Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação, passo a analisar o mérito. 

Por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, as provas 

demonstram que o produto adquirido apresentou problema em curto 

espaço de tempo, sendo coletado pela assistência técnica por 2 vezes, 

apresentando problema em menos de 30 dias após a retirada. Um produto 

apresenta vício de qualidade por inadequação quando não corresponde a 

legítima expectativa do consumidor quanto a sua utilização ou fruição, 

como ocorreu no caso em análise. É certo que além de estar acobertado 

pela garantia, o produto objeto desses autos por ser um produto durável, 

como o próprio nome consigna, não se extingue pelo uso, levando certo 

tempo para se desgastar, pois, está atrelado a vida útil. O produto objeto 

dos autos apresentou vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, pois, ainda dentro do período de garantia, apresentou vício e 

não foi sanado, pelo que se evidencia quebra da boa-fé objetiva. E, cabia 

a Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de produto, comprovando a inexistência de 

vícios ou a sua sanatória, seja em razão da inversão do ônus da prova ou 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito do Autor, nos termos 

do art. 373, II do CPC, e desse ônus não se desincumbiu. O dano moral 

resta configurado e deve ser reparado. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, lesão à sua dignidade, devendo, portanto, ser 

indenizado, como preceitua o art. 6º, VI do CDC. Tal dano se dá in re ipsa, 

pela mera ocorrência do fato danoso. Cabe salientar que não há que se 

exigir prova da existência do dano moral alegado pela parte, pois que este 

é normativo e decorre do sofrimento da vítima atrelada às condições do 

caso concreto, ou seja, não há que falar em prova do dano moral, mas 

sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos 

que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, já que o 

produto foi enviado por 02 vezes a assistência técnica, não tendo essa 

solucionado o problema definitivamente ou ainda realizado a troca do 

produto. Ademais não merece prosperar a alegação da requerida Nova 

Ponto Com, de que não tinha conhecimento do problema do produto, uma 
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vez que consta email enviado a autora – id. 5352061. Quanto ao valor a 

ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão, deve considerar os princípios 

atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto, entre as quais 

ausência de solução administrativa, gerando sentimento de frustração, 

lesão e impotência, pelo que arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO 

O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial 

para DECRETAR A REVELIA da requerida Nokia do Brasil Tecnologia Ltda 

e CONDENAR, SOLIDARIAMENTE, AS RECLAMADAS: - a 

indenizar/devolver a reclamante, a título de dano patrimonial/material, no 

valor de R$ 523,71 (quinhentos e vinte e três reais e setenta e um 

centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - indenizar a reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. As reclamadas, caso 

queiram, poderão realizar o resgate/retirada do produto que apresentou 

vício, caso ainda não o tenham feito, sob pena de enriquecimento sem 

causa do consumidor em decorrência da extinção do contrato, o qual 

deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do 

pagamento/adimplemento da obrigação, sob pena de, não o fazendo 

nesse período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar 

caracterizado/configurar o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do prazo in albis – Lei 

n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, 

art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 21 de fevereiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010172-74.2014.8.11.0038 REQUERENTE: NATHACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, 

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por NATACHA ALEXANDRA 

GASCH HARRIS em face de NOVA PONTO COM COMERCIO ELETRONICO 

S/A e NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, em vista da desnecessidade de produção de prova em 

Audiência (art. 355, I, do CPC). PRELIMINAR DE DECADÊNCIA 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 está 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. Outrossim, não merece 

guarida a alegação de decadência do direito da parte autora, uma vez que 

o vício apresentado no produto adquirido se trata de vício oculto, pois 

conforme relatório da assistência técnica id. 5352058, no primeiro envio 

houve a troca da peça SM SW TACT SPST 12V e no segundo envio do 

LCD, e, nos termos do § 3º do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, 

o prazo decadencial para reclamar de tal vício inicia-se no momento em 

que ficar evidenciado o defeito. Dessa forma, assim que teve 

conhecimento do vício a parte autora efetuou o envio do produto 02 vezes 

a assistência na tentativa de solucionar o problema ainda em sede 

administrativa, não havendo que se falar em decadência do direito. 

Ressalto, a responsabilidade do fornecedor em se tratando de vício oculto 

não se restringe aos prazos do art. 26 do CDC, mas, deve observar o 

tempo médio de vida útil do bem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. TERMO A QUO DO PRAZO 

DECADENCIAL. ARTIGO 26, § 3º, DO CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. 

RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. 

ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA 

QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compulsando os autos, verifica-se 

que o autor adquiriu uma televisão da parte requerida, o qual apresentou 

uma mancha verde no meio da tela, constando-se tal defeito depois de 21 

meses de uso. Após enviar o aparelho para a assistência técnica, 

negou-se a parte ré a resolver o problema, alegando que já havia sido 

ultrapassado o prazo de garantia de 12 meses. 2. O Código de Defesa do 

Consumidor, no § 3º do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o 

critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar 

possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá 

além da garantia contratual. Tal critério possui forte apoio na doutrina e por 

si só é suficiente para tutelar os interesses do consumidor, garantindo a 

prevenção e reparação de danos patrimoniais durante todo o período de 

vida útil do produto. Nesse sentido o REsp 984.106/SC: "a venda de bem 

tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), 

evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações 

contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em 

outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não 

realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo 

ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo" 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/10/2012, DJe 20/11/2012. (TJ-DF - ACJ: 20140110040160 DF 

0004016-37.2014.8.07.0001, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, 

Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 
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01/08/2014 . Pág.: 345). Portanto, indefiro a preliminar. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE AD CAUSAM A requerida alega ilegitimidade da autora para 

figurar no polo ativo da ação, posto que, a nota fiscal de aquisição do 

produto encontra-se em nome de terceiro – pai da autora. Em analise aos 

autos, entendo não prosperar a preliminar arguida, posto que não há 

dúvidas de que apesar da nota fiscal constar em nome do genitor da 

autora, o aparelho em questão pertence a autora, sendo que consta o 

nome desta nos relatórios de envio à garantia - id. 5352058, no remetente 

do AR – id. 5352037, e ainda nos diversos e-mails trocados com a 

requerida, nos quais a tratativa de reparo foi feita exclusivamente com a 

autora - id. 5352061, sendo que o produto foi enviado para seu endereço, 

sob seus cuidados. Portanto, indefiro. PRELIMINAR RATIO TERRITORIAE 

Não merece prosperar a alegação da requerida de ausência de provas do 

endereço residencial da autora, uma vez que, os próprios documentos 

produzidos pelas requerida comprovam o domicílio desta na comarca, qual 

seja o comprovante do envio de AR com endereço da autora, remetente 

do AR – id. 5352037, e ainda os nos relatórios de assistência id. 5352058. 

Portanto, indefiro a preliminar PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA Rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não terem a complexidade alegada, 

de modo que já foram realizadas 02 pericias técnicas no produto, pela 

requerida NOKIA, as quais atestam defeito, estando firmada a 

competência do Juizado Especial Cível para a causa. Indefiro. PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA No tocante a preliminar de ilegitimidade 

passiva suscitada pela Reclamada NOVA PONTOCOM, rejeito-a de plano, 

haja vista a responsabilidade solidária que se estabelece entre o vendedor 

e o fabricante na cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC. 

Trata-se, sim, de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único 

do art. 7º, parágrafo único do CDC e do art. 25 do mesmo codex. O 

comerciante que aufere lucros com as vendas de bens duráveis, é 

diretamente responsável por esses, enquadrando-se no conceito de 

fornecedores. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria 

do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com 

os riscos e ônus de sua atividade. Portanto, indefiro. DA REVELIA DA 

REQUERIDA NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. De início, cabe frisar 

que a revelia não importa necessariamente em procedência do pedido, 

porque, em razão de outras circunstâncias constantes dos autos e de 

acordo com o princípio do livre convencimento do juiz, os fatos podem não 

se subsumir à regra jurídica invocada. No mais, a confissão ficta, em 

razão da relatividade da presunção, só deverá surtir efeitos quando há 

nos autos prova o bastante para confirmar o que foi alegado pelo autor na 

inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê o artigo 336 do Código 

de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na contestação, toda a 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende 

produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve que “ao 

réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição 

inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. Disso não 

cuidou o requerido, pois, em que pese regularmente citada e intimada 

requerida Nokia do Brasil Tecnologia Ltda, não compareceu à audiência de 

conciliação e tampouco contestou o pedido, razão pela qual se presumem 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, diante da não contestação das 

razões de mérito. Com efeito, no caso dos autos, decorre a verificação 

dos efeitos da revelia, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil, os quais fazem presumir aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as 

consequências jurídicas apontadas na petição inicial. Desta feita, 

DECRETO A REVELIA da requerida Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação, passo a analisar o mérito. 

Por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, as provas 

demonstram que o produto adquirido apresentou problema em curto 

espaço de tempo, sendo coletado pela assistência técnica por 2 vezes, 

apresentando problema em menos de 30 dias após a retirada. Um produto 

apresenta vício de qualidade por inadequação quando não corresponde a 

legítima expectativa do consumidor quanto a sua utilização ou fruição, 

como ocorreu no caso em análise. É certo que além de estar acobertado 

pela garantia, o produto objeto desses autos por ser um produto durável, 

como o próprio nome consigna, não se extingue pelo uso, levando certo 

tempo para se desgastar, pois, está atrelado a vida útil. O produto objeto 

dos autos apresentou vida útil inferior àquela que legitimamente se 

esperava, pois, ainda dentro do período de garantia, apresentou vício e 

não foi sanado, pelo que se evidencia quebra da boa-fé objetiva. E, cabia 

a Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de produto, comprovando a inexistência de 

vícios ou a sua sanatória, seja em razão da inversão do ônus da prova ou 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito do Autor, nos termos 

do art. 373, II do CPC, e desse ônus não se desincumbiu. O dano moral 

resta configurado e deve ser reparado. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, lesão à sua dignidade, devendo, portanto, ser 

indenizado, como preceitua o art. 6º, VI do CDC. Tal dano se dá in re ipsa, 

pela mera ocorrência do fato danoso. Cabe salientar que não há que se 

exigir prova da existência do dano moral alegado pela parte, pois que este 

é normativo e decorre do sofrimento da vítima atrelada às condições do 

caso concreto, ou seja, não há que falar em prova do dano moral, mas 

sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos 

que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, já que o 

produto foi enviado por 02 vezes a assistência técnica, não tendo essa 

solucionado o problema definitivamente ou ainda realizado a troca do 

produto. Ademais não merece prosperar a alegação da requerida Nova 

Ponto Com, de que não tinha conhecimento do problema do produto, uma 

vez que consta email enviado a autora – id. 5352061. Quanto ao valor a 

ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão, deve considerar os princípios 

atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto, entre as quais 

ausência de solução administrativa, gerando sentimento de frustração, 

lesão e impotência, pelo que arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO 

O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial 

para DECRETAR A REVELIA da requerida Nokia do Brasil Tecnologia Ltda 

e CONDENAR, SOLIDARIAMENTE, AS RECLAMADAS: - a 

indenizar/devolver a reclamante, a título de dano patrimonial/material, no 

valor de R$ 523,71 (quinhentos e vinte e três reais e setenta e um 

centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - indenizar a reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. As reclamadas, caso 

queiram, poderão realizar o resgate/retirada do produto que apresentou 

vício, caso ainda não o tenham feito, sob pena de enriquecimento sem 

causa do consumidor em decorrência da extinção do contrato, o qual 

deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do 

pagamento/adimplemento da obrigação, sob pena de, não o fazendo 

nesse período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar 

caracterizado/configurar o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do prazo in albis – Lei 

n. 8.078/90, art. 84, § 5º, e CPC, art. 461, § 5º, c/c art. 461-A, § 3º/NCPC, 
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art. 536, caput e § 1º c/c art. 538. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 21 de fevereiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010249-15.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Projeto de Sentença Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALICE BERNADETE 

PARRA MERINO em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Alega a autora, em síntese que em 09/09/2016, a ré parou de 

fornecer energia elétrica para sua residência, referente a fatura com 

vencimento em 22/08/2016, que estava com 18 dias de atraso contudo, 

não recebeu notificação prévia. Requereu a procedência dos pedidos 

para que a ré mantenha o serviço, bem como seja condenada a pagar 

indenização por dano moral. Devidamente citada a ré ofertou defesa, 

aduzindo que o corte no fornecimento de energia se deu pelo 

inadimplemento de fatura vencida em 22/08/2016, que somente foi paga 

em 09/09/2016 (na data do corte). Após o pagamento o serviço foi 

restabelecido. Diante disso, o corte foi legítimo, o que afasta o dever de 

indenizar. Postulou pela improcedência do pedido. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O feito comporta imediato julgamento, 

afigurando-se desnecessária a designação de audiência ou a produção 

de outros subsídios probatórios, tendo incidência na espécie, a regra do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se olvida que o 

fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, dada sua 

necessidade para a garantia da dignidade da pessoa humana, pondo-se 

como preceito básico a continuidade da prestação desse serviço. 

Aplica-se, para tanto, o Código de Defesa do Consumidor (art. 22): “Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando 

essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, 

total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas 

jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na 

forma prevista neste código.” O Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 22, determina a continuidade dos serviços públicos essenciais e 

não isenta o usuário do dever de pagar pelo serviço, tampouco nega a 

possibilidade de o concessionário, embora estando obrigado a manter 

contínuos os serviços aos adimplentes, deixar de fornecê-lo, por ausência 

de devido pagamento. Recebendo o usuário a fatura e não realizando o 

respectivo pagamento, torna-se inadimplente em relação à prestação do 

serviço público de energia elétrica e, assim, em princípio, autorizado está o 

corte, contudo, devem ser observado alguns requisitos: Nesse sentido, 

encontra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, também, o 

entendimento dos Tribunais, conforme se ilustra com os seguintes 

julgados: REsp 1342608/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017 PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

ATUAL. CORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. É possível a suspensão do 

fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento 

atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso 

prévio. 2. No caso, porém, o aresto impugnado nega a existência de 

comunicação anterior. Impossível afirmar o contrário sem o reexame dos 

fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. 

Recurso especial não conhecido. REsp nº 363.943/MG, Relator o Min. 

Humberto Gomes de Barros: "ADMINISTRATIVO - ENERGIA ELÉTRICA- 

CORTE - FALTA DE PAGAMENTO. É lícito à concessionária interromper o 

fornecimento de energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de 

energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva 

conta (Lei nº 8.987/95, Art. 6º, § 3º, II)". A princípio, a ausência do 

pagamento de forma injustificada do consumo de água ou de energia 

elétrica enseja corte ou suspensão do produto aos consumidores após 

aviso prévio. Cabe destacar que o artigo 171 da Resolução nº 414/2010 

da ANEEL, assim como os artigos 17 da Lei nº 9.427/96 e 6º, parágrafo 

3º, da Lei nº 8.987/85, permitem a suspensão no fornecimento de energia 

elétrica na hipótese de não pagamento da fatura relativa à prestação do 

serviço de distribuição de energia elétrica. Deve ser salientado que, 

existente débito, lícita a suspensão do fornecimento do serviço. O que não 

pode ser admitido é que a ré, que necessita dos recursos advindos da 

cobrança da tarifa para manter e melhorar a prestação de serviços fique 

privada do numerário e seja compelida a prestar o serviço, sem receber a 

devida contraprestação. Em casos tais, de inadimplemento do consumidor, 

age a concessionária no exercício regular de direito ao suspender o 

fornecimento de energia ao imóvel do inadimplente (não havendo falha do 

serviço), desde que previamente notifique o consumidor inadimplente com 

relação à suspensão do serviço. No mesmo sentido o artigo 91 da 

Resolução n. 456/00 da ANEEL: Art. 91. A concessionária poderá 

suspender o fornecimento, após prévia comunicação formal ao 

consumidor, nas seguintes situações: I - atraso no pagamento da fatura 

relativa à prestação do serviço público de energia elétrica (...) § 1º. A 

comunicação deverá ser por escrito, específica e com entrega 

comprovada de forma individual ou impressa em destaque na própria 

fatura, observados os prazos mínimos de antecedência (...). Não houve 

referida comunicação. A seu respeito a ré nada falou em sua defesa. Com 

isso, tornou-se incontroversa a alegação da autora quanto a não ter sido 

previamente notificada a respeito da suspensão do corte de energia 

elétrica para sua residência. Nessa hipótese, o que seria o exercício 

regular de um direito torna-se ação ilícita, por não atender ao regramento 

da matéria e surpreender o consumidor com a suspensão do fornecimento 

do serviço. O corte ilegítimo no fornecimento de energia elétrica causa 

inúmeros transtornos ao consumidor, os quais não podem ser 

considerados como meros dissabores, configurando circunstância 

excepcional que coloca o autor em conjuntura de extraordinária 

indignação e humilhação, resultando em lesão à dignidade humana e 

autorizando a fixação de indenização por danos morais. Dessa forma, 
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levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, 

bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do 

ofensor, entendo que, no caso em concreto, a importância a título de 

danos morais deve ser arbitrada em R$ 3.000,00. Reputando que o 

quantum arbitrado corresponde à quantia suficiente à reparação do dano 

sofrido, a condição da parte demandante, bem como, atendendo ao 

caráter reparatório e punitivo deste tipo de indenização. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 23 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA 

TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010249-15.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Projeto de Sentença Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALICE BERNADETE 

PARRA MERINO em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Alega a autora, em síntese que em 09/09/2016, a ré parou de 

fornecer energia elétrica para sua residência, referente a fatura com 

vencimento em 22/08/2016, que estava com 18 dias de atraso contudo, 

não recebeu notificação prévia. Requereu a procedência dos pedidos 

para que a ré mantenha o serviço, bem como seja condenada a pagar 

indenização por dano moral. Devidamente citada a ré ofertou defesa, 

aduzindo que o corte no fornecimento de energia se deu pelo 

inadimplemento de fatura vencida em 22/08/2016, que somente foi paga 

em 09/09/2016 (na data do corte). Após o pagamento o serviço foi 

restabelecido. Diante disso, o corte foi legítimo, o que afasta o dever de 

indenizar. Postulou pela improcedência do pedido. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O feito comporta imediato julgamento, 

afigurando-se desnecessária a designação de audiência ou a produção 

de outros subsídios probatórios, tendo incidência na espécie, a regra do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se olvida que o 

fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, dada sua 

necessidade para a garantia da dignidade da pessoa humana, pondo-se 

como preceito básico a continuidade da prestação desse serviço. 

Aplica-se, para tanto, o Código de Defesa do Consumidor (art. 22): “Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando 

essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, 

total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas 

jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na 

forma prevista neste código.” O Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 22, determina a continuidade dos serviços públicos essenciais e 

não isenta o usuário do dever de pagar pelo serviço, tampouco nega a 

possibilidade de o concessionário, embora estando obrigado a manter 

contínuos os serviços aos adimplentes, deixar de fornecê-lo, por ausência 

de devido pagamento. Recebendo o usuário a fatura e não realizando o 

respectivo pagamento, torna-se inadimplente em relação à prestação do 

serviço público de energia elétrica e, assim, em princípio, autorizado está o 

corte, contudo, devem ser observado alguns requisitos: Nesse sentido, 

encontra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, também, o 

entendimento dos Tribunais, conforme se ilustra com os seguintes 

julgados: REsp 1342608/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 

julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017 PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

ATUAL. CORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. É possível a suspensão do 

fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento 

atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso 

prévio. 2. No caso, porém, o aresto impugnado nega a existência de 

comunicação anterior. Impossível afirmar o contrário sem o reexame dos 

fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. 

Recurso especial não conhecido. REsp nº 363.943/MG, Relator o Min. 

Humberto Gomes de Barros: "ADMINISTRATIVO - ENERGIA ELÉTRICA- 

CORTE - FALTA DE PAGAMENTO. É lícito à concessionária interromper o 

fornecimento de energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de 

energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva 

conta (Lei nº 8.987/95, Art. 6º, § 3º, II)". A princípio, a ausência do 

pagamento de forma injustificada do consumo de água ou de energia 

elétrica enseja corte ou suspensão do produto aos consumidores após 

aviso prévio. Cabe destacar que o artigo 171 da Resolução nº 414/2010 

da ANEEL, assim como os artigos 17 da Lei nº 9.427/96 e 6º, parágrafo 

3º, da Lei nº 8.987/85, permitem a suspensão no fornecimento de energia 

elétrica na hipótese de não pagamento da fatura relativa à prestação do 

serviço de distribuição de energia elétrica. Deve ser salientado que, 

existente débito, lícita a suspensão do fornecimento do serviço. O que não 

pode ser admitido é que a ré, que necessita dos recursos advindos da 

cobrança da tarifa para manter e melhorar a prestação de serviços fique 

privada do numerário e seja compelida a prestar o serviço, sem receber a 

devida contraprestação. Em casos tais, de inadimplemento do consumidor, 

age a concessionária no exercício regular de direito ao suspender o 

fornecimento de energia ao imóvel do inadimplente (não havendo falha do 

serviço), desde que previamente notifique o consumidor inadimplente com 

relação à suspensão do serviço. No mesmo sentido o artigo 91 da 

Resolução n. 456/00 da ANEEL: Art. 91. A concessionária poderá 

suspender o fornecimento, após prévia comunicação formal ao 
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consumidor, nas seguintes situações: I - atraso no pagamento da fatura 

relativa à prestação do serviço público de energia elétrica (...) § 1º. A 

comunicação deverá ser por escrito, específica e com entrega 

comprovada de forma individual ou impressa em destaque na própria 

fatura, observados os prazos mínimos de antecedência (...). Não houve 

referida comunicação. A seu respeito a ré nada falou em sua defesa. Com 

isso, tornou-se incontroversa a alegação da autora quanto a não ter sido 

previamente notificada a respeito da suspensão do corte de energia 

elétrica para sua residência. Nessa hipótese, o que seria o exercício 

regular de um direito torna-se ação ilícita, por não atender ao regramento 

da matéria e surpreender o consumidor com a suspensão do fornecimento 

do serviço. O corte ilegítimo no fornecimento de energia elétrica causa 

inúmeros transtornos ao consumidor, os quais não podem ser 

considerados como meros dissabores, configurando circunstância 

excepcional que coloca o autor em conjuntura de extraordinária 

indignação e humilhação, resultando em lesão à dignidade humana e 

autorizando a fixação de indenização por danos morais. Dessa forma, 

levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, 

bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do 

ofensor, entendo que, no caso em concreto, a importância a título de 

danos morais deve ser arbitrada em R$ 3.000,00. Reputando que o 

quantum arbitrado corresponde à quantia suficiente à reparação do dano 

sofrido, a condição da parte demandante, bem como, atendendo ao 

caráter reparatório e punitivo deste tipo de indenização. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 23 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA 

TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010325-39.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VALCIR GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Projeto de Sentença Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei 

n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VALCIR GOMES DA 

SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que acompanham, verifico 

que a parte reclamante teve seu fornecimento de energia suspenso, na 

data de 14/11/2016, em razão do inadimplemento da fatura do mês de 

outubro de 2017, tendo efetuado o pagamento em 12/11/2016 (dois dias 

antes). Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende culpa 

exclusiva da autora, haja vista que, a fatura estava em atraso, sendo 

paga em dia de sábado, restando devida a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, bem como que o restabelecimento da energia ocorreu no 

prazo. Alega que não houve qualquer conduta irregular praticada, 

inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é 

oriunda do inadimplemento do contrato de prestação de serviços. Decido. 

Por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC. Em que pese a conduta de interrupção no fornecimento 

de energia seja legalmente admitida para os casos de inadimplemento do 

consumidor, no caso dos autos, verifica-se que o autor havia efetuado o 

pagamento da fatura 02 dias antes do corte – comprovante id. 5370272 - e 

mesmo tendo a requerida alegado que o pagamento ocorreu em uma 

Agência da casa Lotérica, no sábado, tal fato não exime sua 

responsabilidade, já que deveria ter sido mais diligente em verificar em seu 

sistema se de fato o consumidor ainda estava em débito, antes de efetuar 

a suspensão. Verifica-se que no relatório anexado pela própria requerida 

em sua defesa id. 5370297, consta que no sistema da requerida na data 

de 14/11/2016, já havia registro do pagamento, não havendo justificativa 

para o corte. Assim, não há que se falar que a parte autora sofreu mero 

aborrecimento. Os fatos extrapolam transtornos comuns a que se sujeitam 

todas as pessoas no dia a dia. Trata-se de serviço público essencial, sem 

o qual se afasta a condição digna de vivência de qualquer pessoa, seja 

ela quem for. No tocante aos 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 contexto retratado nos autos indica postura 

da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Logo, configurado o 

nexo de causalidade entre o ato ilegal praticado e o dano moral advindo da 

insistência da requerida em efetuar a suspensa da energia elétrica, 

mesmo tendo sito apresentado comprovante de pagamento com data 

anterior, incumbe à reclamada a responsabilidade indenizatória. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Em observância às finalidades compensatória, 
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punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às 

circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor, 

bem como a perda de tempo útil na solução do problema apenas após a 

busca do Poder Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a 

parte adversa, ora reclamada, capaz de resolvê-lo de forma 

administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de solução consensual de 

conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses defensivas sem 

prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o arbitramento em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de ressarcimento ao dano moral 

suportado. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - CONDENAR 

a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 23 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA 

TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010325-39.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VALCIR GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Projeto de Sentença Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei 

n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VALCIR GOMES DA 

SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Pelo que se extrai da inicial, e dos documentos que acompanham, verifico 

que a parte reclamante teve seu fornecimento de energia suspenso, na 

data de 14/11/2016, em razão do inadimplemento da fatura do mês de 

outubro de 2017, tendo efetuado o pagamento em 12/11/2016 (dois dias 

antes). Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende culpa 

exclusiva da autora, haja vista que, a fatura estava em atraso, sendo 

paga em dia de sábado, restando devida a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, bem como que o restabelecimento da energia ocorreu no 

prazo. Alega que não houve qualquer conduta irregular praticada, 

inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é 

oriunda do inadimplemento do contrato de prestação de serviços. Decido. 

Por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC. Em que pese a conduta de interrupção no fornecimento 

de energia seja legalmente admitida para os casos de inadimplemento do 

consumidor, no caso dos autos, verifica-se que o autor havia efetuado o 

pagamento da fatura 02 dias antes do corte – comprovante id. 5370272 - e 

mesmo tendo a requerida alegado que o pagamento ocorreu em uma 

Agência da casa Lotérica, no sábado, tal fato não exime sua 

responsabilidade, já que deveria ter sido mais diligente em verificar em seu 

sistema se de fato o consumidor ainda estava em débito, antes de efetuar 

a suspensão. Verifica-se que no relatório anexado pela própria requerida 

em sua defesa id. 5370297, consta que no sistema da requerida na data 

de 14/11/2016, já havia registro do pagamento, não havendo justificativa 

para o corte. Assim, não há que se falar que a parte autora sofreu mero 

aborrecimento. Os fatos extrapolam transtornos comuns a que se sujeitam 

todas as pessoas no dia a dia. Trata-se de serviço público essencial, sem 

o qual se afasta a condição digna de vivência de qualquer pessoa, seja 

ela quem for. No tocante aos 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 contexto retratado nos autos indica postura 

da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Logo, configurado o 

nexo de causalidade entre o ato ilegal praticado e o dano moral advindo da 

insistência da requerida em efetuar a suspensa da energia elétrica, 

mesmo tendo sito apresentado comprovante de pagamento com data 

anterior, incumbe à reclamada a responsabilidade indenizatória. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Em observância às finalidades compensatória, 

punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às 

circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira do ofensor, 

bem como a perda de tempo útil na solução do problema apenas após a 

busca do Poder Judiciário e espera de sentença de mérito, pois não foi a 

parte adversa, ora reclamada, capaz de resolvê-lo de forma 

administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de solução consensual de 

conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses defensivas sem 

prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o arbitramento em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de ressarcimento ao dano moral 

suportado. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: - CONDENAR 

a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 
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-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 23 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA 

TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-55.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000067-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Projeto de Sentença Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRO SOUZA DA SILVA contra 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO). Dispenso o relatório, autorizada pelo 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante da 

desnecessidade da produção de provas em audiência, passo julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo 

Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

passo ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista entre as 

partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de 

serviços de telefonia, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código 

de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Em suma, a parte autora sustentou ter 

havido cobrança indevida por parte da empresa ré referente ao serviço 

não contratado “SERVIÇOS DE TERCEIROS – Seguro Zurich”, no nº (65) 

99633-9098. Trouxe provas do alegado. De outro lado, a parte ré alega 

contração do serviço de Seguro de Proteção ZURICH, não havendo que 

se falar em ilegalidade da cobrança. Verifica-se que, a parte ré alega que 

as cobranças do referido “SERVIÇOS DE TERCEIROS – Vivo Conta 

Garantida”, foi contratado pelo autor, via ligação via Call Center, na data de 

27/04/2016, para tanto anexa gravação da referida ligação – id. 8047050 e 

10459546. Ao que consta da gravação anexada pela requerida nos ids 

mencionados, de fato o autor recebeu uma ligação oferecendo o serviço 

em questão, contudo, a gravação somente tem 3min20s, e em nenhum 

momento consta a aceitação/contratação do autor em relação ao produto 

ofertado pela requerida. Nos dois anexos verifica-se que a ligação está 

cortada, constando apenas conversas onde a vendedora oferece e 

explica sobre o produto ofertado, não constando aceite do autor. Portanto, 

não comprova as alegações da requerida, deixando está de evidenciar 

que o serviço é devido e foi contratado pelo consumidor. Portanto, do 

ônus da prova à parte ré não se desincumbiu– art. 6º, VIII, do CDC, vez 

que, a contestação foi apresentada carecendo de documentos 

imprescindíveis aptos a afastar a pretensão autoral. Pelo contrário, o 

contexto probatório trazido aos autos pela defesa ratifica as alegações da 

parte consumidora. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes no que se refere ao “SERVIÇOS DE 

TERCEIRO”, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ 

(direito privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Quanto à alegação de que na 

situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realizou cobrança indevida, isto é, não disponibiliza a 

prestação de seus serviços de forma eficiente, e adequada, ensejou 

transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento 

caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. 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. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 
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para: · DETERMINAR que a Ré cancele as cobranças referente ao 

“SERVIÇOS DE TERCEIROS – SEGURO ZURICH, na linha do autor nº (65) 9 

9633-9098, no valor de R$ 9,90 (nove e noventa) por mês, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo (s)/cobrá-lo (s) por qualquer meio, sob 

pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do 

que exigir em desacordo, a partir da intimação desta - Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ. · CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar a 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. · Condenar a reclamada a 

indenizar/ressarcir a reclamante, na forma simples, o valor pago 

indevidamente, perfazendo o valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 23 de fevereiro de 2018. AISI ANNE 

LIMA TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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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. 1000067-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRO SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Projeto de Sentença Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRO SOUZA DA SILVA contra 

TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO). Dispenso o relatório, autorizada pelo 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Diante da 

desnecessidade da produção de provas em audiência, passo julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo 

Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

passo ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista entre as 

partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de 

serviços de telefonia, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código 

de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de consumo, e 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Em suma, a parte autora sustentou ter 

havido cobrança indevida por parte da empresa ré referente ao serviço 

não contratado “SERVIÇOS DE TERCEIROS – Seguro Zurich”, no nº (65) 

99633-9098. Trouxe provas do alegado. De outro lado, a parte ré alega 

contração do serviço de Seguro de Proteção ZURICH, não havendo que 

se falar em ilegalidade da cobrança. Verifica-se que, a parte ré alega que 

as cobranças do referido “SERVIÇOS DE TERCEIROS – Vivo Conta 

Garantida”, foi contratado pelo autor, via ligação via Call Center, na data de 

27/04/2016, para tanto anexa gravação da referida ligação – id. 8047050 e 

10459546. Ao que consta da gravação anexada pela requerida nos ids 

mencionados, de fato o autor recebeu uma ligação oferecendo o serviço 

em questão, contudo, a gravação somente tem 3min20s, e em nenhum 

momento consta a aceitação/contratação do autor em relação ao produto 

ofertado pela requerida. Nos dois anexos verifica-se que a ligação está 

cortada, constando apenas conversas onde a vendedora oferece e 

explica sobre o produto ofertado, não constando aceite do autor. Portanto, 

não comprova as alegações da requerida, deixando está de evidenciar 

que o serviço é devido e foi contratado pelo consumidor. Portanto, do 

ônus da prova à parte ré não se desincumbiu– art. 6º, VIII, do CDC, vez 

que, a contestação foi apresentada carecendo de documentos 

imprescindíveis aptos a afastar a pretensão autoral. Pelo contrário, o 

contexto probatório trazido aos autos pela defesa ratifica as alegações da 

parte consumidora. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes no que se refere ao “SERVIÇOS DE 

TERCEIRO”, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ 

(direito privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Quanto à alegação de que na 

situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realizou cobrança indevida, isto é, não disponibiliza a 

prestação de seus serviços de forma eficiente, e adequada, ensejou 

transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento 

caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 
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principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. 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. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

para: · DETERMINAR que a Ré cancele as cobranças referente ao 

“SERVIÇOS DE TERCEIROS – SEGURO ZURICH, na linha do autor nº (65) 9 

9633-9098, no valor de R$ 9,90 (nove e noventa) por mês, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo (s)/cobrá-lo (s) por qualquer meio, sob 

pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do 

que exigir em desacordo, a partir da intimação desta - Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ. · CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar a 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. · Condenar a reclamada a 

indenizar/ressarcir a reclamante, na forma simples, o valor pago 

indevidamente, perfazendo o valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 23 de fevereiro de 2018. AISI ANNE 

LIMA TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010292-49.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VANILTON SOARES DE 

SOUSA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Projeto de Sentença Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por 

VANILTON SOARES DE SOUZA em desfavor AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

razão assiste à parte requerente. Em síntese sustenta a parte autora, que 

no mês de março de 2016, verificou descontos realizados pela requerida 

em sua fatura de cartão de crédito, contudo, alega que nunca contratou 

com a requerida. Sustenta que tentou resolver junto a requerida, e ainda 

junto ao Banco Bradesco, porém, não obtendo solução, tendo efetuado 

uma reclamação ao PROCON, ocasião que foi efetuada a devolução do 

valor de R$ 844,78 (oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos), quantia inferior aos valores descontados. Diante da tentativa 

frustrada em resolver o problema, pela via administrativa, a parte autora 

objetiva a restituição em dobro do valor pago indevidamente, bem como, a 

percepção de indenização por danos morais. De outro lado, observo que a 

instituição financeira ré trouxe apenas alegações, deixou de instruir os 

autos de maneira que demonstrasse a legalidade dos débitos descontados 

da parte autora, isto é, não comprovou por meio de qualquer documento 

hábil a relação jurídica em análise. Tratando-se de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, 

incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito do autor, 

nos termos do art. 333, inciso II, do CPC. Desta forma, cabia à parte ré 

demonstrar de forma inequívoca a relação jurídica entre as partes que 

legitimou os débitos no cartão de credito da parte autora, o que de fato 

não o fez. Ademais, observo que a parte ré, além de não apresentar 

nenhuma prova em sua defesa, poderia ter encerrado a presente lide 

administrativamente, efetuando a devolução correta dos valores 

descontados do autor, contudo, não o fez. Via de consequência, a 

reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pela 

parte autora é medida que se impõe. Destaco que a sistemática da 

responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. No tocante aos danos 

materiais, ressalto que a devolução em dobro verifica-se somente quando 

há a soma dos requisitos imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de 

cobrança indevida; b) o pagamento em excesso pelo consumidor do valor 

indevidamente cobrado; c) ausência de engano justificável por parte do 

fornecedor. Assim, atendidos os requisitos o Código de Defesa do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 648 de 810



Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, dispõe que o consumidor 

cobrado em quantia indevida 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. Fixadas 

tais premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento da 

quantia despendida, devidamente comprovada correspondente ao valor 

R$ 254,06 (duzentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), já na 

forma dobrada, referente aos valores cobrados, indevidamente, e não 

ressarcidos administrativamente, sob pena de enriquecimento sem causa 

da parte ré. Consoante a esse entendimento tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL RECONHECIDO. - Sendo patente o ilícito levado a efeito pela 

empresa de telefonia, com cobrança de valores indevidos e suspensão 

dos serviços contratados, impõe-se a sua condenação na repetição de 

indébito e no pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10074140024709001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 

COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES 

QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, 

DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO 

NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). No que concerne aos 

danos morais, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela 

parte autora, na busca de uma solução amigável ao problema, inclusive via 

PROCON, o que por si só também caracteriza o dano moral. Em relação à 

fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador 

sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se 

ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade 

econômica das partes. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, RESOLVENDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim 

de determinar que a parte requerida: - CONDENAR a instituição financeira 

ré a repetir/pagar à parte autora o valor de R$ 254,06 (duzentos e 

cinquenta e quatro reais e seis centavos), já em dobro – Lei n. 8.078/90, 

art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940, corrigido monetariamente a partir 

do desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da cobrança – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. · -DECLARAR inexistência de 

relação jurídica entre as partes, oriunda dos débitos apontados na inicial, 

objeto desta lide, e DETERMINAR que a parte ré promova o cancelamento 

dos descontos na conta bancaria do autor, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo (s)/cobrá-lo (s) por qualquer meio, sob pena de 

pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir 

em desacordo, a partir da intimação desta. -CONDENAR a parte ré ao 

pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, corrigido monetariamente a partir 

da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, 

com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 

6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código 

Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida 

pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir 

do evento danoso/data da cobrança – responsabilidade extracontratual – 

Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 24 de fevereiro de 2018. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010292-49.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VANILTON SOARES DE 

SOUSA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Projeto de Sentença Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por 

VANILTON SOARES DE SOUZA em desfavor AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

razão assiste à parte requerente. Em síntese sustenta a parte autora, que 

no mês de março de 2016, verificou descontos realizados pela requerida 

em sua fatura de cartão de crédito, contudo, alega que nunca contratou 

com a requerida. Sustenta que tentou resolver junto a requerida, e ainda 

junto ao Banco Bradesco, porém, não obtendo solução, tendo efetuado 

uma reclamação ao PROCON, ocasião que foi efetuada a devolução do 

valor de R$ 844,78 (oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos), quantia inferior aos valores descontados. Diante da tentativa 

frustrada em resolver o problema, pela via administrativa, a parte autora 

objetiva a restituição em dobro do valor pago indevidamente, bem como, a 
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percepção de indenização por danos morais. De outro lado, observo que a 

instituição financeira ré trouxe apenas alegações, deixou de instruir os 

autos de maneira que demonstrasse a legalidade dos débitos descontados 

da parte autora, isto é, não comprovou por meio de qualquer documento 

hábil a relação jurídica em análise. Tratando-se de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, 

incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito do autor, 

nos termos do art. 333, inciso II, do CPC. Desta forma, cabia à parte ré 

demonstrar de forma inequívoca a relação jurídica entre as partes que 

legitimou os débitos no cartão de credito da parte autora, o que de fato 

não o fez. Ademais, observo que a parte ré, além de não apresentar 

nenhuma prova em sua defesa, poderia ter encerrado a presente lide 

administrativamente, efetuando a devolução correta dos valores 

descontados do autor, contudo, não o fez. Via de consequência, a 

reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pela 

parte autora é medida que se impõe. Destaco que a sistemática da 

responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. No tocante aos danos 

materiais, ressalto que a devolução em dobro verifica-se somente quando 

há a soma dos requisitos imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de 

cobrança indevida; b) o pagamento em excesso pelo consumidor do valor 

indevidamente cobrado; c) ausência de engano justificável por parte do 

fornecedor. Assim, atendidos os requisitos o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, dispõe que o consumidor 

cobrado em quantia indevida 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. Fixadas 

tais premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento da 

quantia despendida, devidamente comprovada correspondente ao valor 

R$ 254,06 (duzentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), já na 

forma dobrada, referente aos valores cobrados, indevidamente, e não 

ressarcidos administrativamente, sob pena de enriquecimento sem causa 

da parte ré. Consoante a esse entendimento tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL RECONHECIDO. - Sendo patente o ilícito levado a efeito pela 

empresa de telefonia, com cobrança de valores indevidos e suspensão 

dos serviços contratados, impõe-se a sua condenação na repetição de 

indébito e no pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10074140024709001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 

COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES 

QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, 

DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO 

NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). No que concerne aos 

danos morais, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil despendido pela 

parte autora, na busca de uma solução amigável ao problema, inclusive via 

PROCON, o que por si só também caracteriza o dano moral. Em relação à 

fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador 

sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se 

ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade 

econômica das partes. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, RESOLVENDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim 

de determinar que a parte requerida: - CONDENAR a instituição financeira 

ré a repetir/pagar à parte autora o valor de R$ 254,06 (duzentos e 

cinquenta e quatro reais e seis centavos), já em dobro – Lei n. 8.078/90, 

art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940, corrigido monetariamente a partir 

do desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da cobrança – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. · -DECLARAR inexistência de 

relação jurídica entre as partes, oriunda dos débitos apontados na inicial, 

objeto desta lide, e DETERMINAR que a parte ré promova o cancelamento 

dos descontos na conta bancaria do autor, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo (s)/cobrá-lo (s) por qualquer meio, sob pena de 

pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir 

em desacordo, a partir da intimação desta. -CONDENAR a parte ré ao 

pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, corrigido monetariamente a partir 

da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, 

com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 

6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 

do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código 

Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida 

pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir 

do evento danoso/data da cobrança – responsabilidade extracontratual – 

Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 24 de fevereiro de 2018. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-06.2017.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA DIAS MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000219-06.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JESSICA APARECIDA DIAS 

MONTALVAO REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JESSICA APARECIDA 

DIAS MONTALVAO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, já que não há dúvida que 

a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e 

ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a 

resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela 

não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte 

adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Ademais, as alegações apresentadas pela parte adversa, 

como motivo para a extinção do processo, se confundem com o mérito da 

ação e serão analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que teve seu nome negativado 

indevidamente, uma vez que, não possui linha telefônica junto a requerida. 

Diante dos transtornos vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Por outro lado, a parte Reclamada em 

contestação defende a regularidade na prestação de seus serviços, 

ausência do dever de indenizar em razão da inocorrência de conduta ilícita 

praticada, sendo a linha telefônica (65) 9 9983-9417, pertencente a 

autora. Como prova de suas alegações, acosta aos autos relatório das 

chamadas originadas da linha telefônica (65) 9 9983-9417, bem como que 

houve migração da linha pré-paga para pós-paga, pugnando pela 

condenação da parte autora em litigância de má-fé, bem como, pela 

improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Não vislumbro elementos nos autos que levem à 

configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Pelo contrário, 

observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

com as alegações aduzidas pela defesa, notadamente, pelos relatórios 

das chamadas anexadas a contestação, data de migração, e ainda 

CONTRATO devidamente assinado pela reclamante na loja física da cidade 

de Araputanga-MT, comprovando a relação contratual entre as partes. Ao 

lado disso, no que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer 

indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da 

parte consumidora. Embora a promovente alegue ferimento às normas do 

direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao 

presente caso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 01 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza 

Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 1000219-06.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JESSICA APARECIDA DIAS 

MONTALVAO REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JESSICA APARECIDA 

DIAS MONTALVAO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, já que não há dúvida que 

a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e 

ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a 

resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela 

não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte 

adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Ademais, as alegações apresentadas pela parte adversa, 

como motivo para a extinção do processo, se confundem com o mérito da 

ação e serão analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que teve seu nome negativado 

indevidamente, uma vez que, não possui linha telefônica junto a requerida. 

Diante dos transtornos vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Por outro lado, a parte Reclamada em 

contestação defende a regularidade na prestação de seus serviços, 

ausência do dever de indenizar em razão da inocorrência de conduta ilícita 

praticada, sendo a linha telefônica (65) 9 9983-9417, pertencente a 

autora. Como prova de suas alegações, acosta aos autos relatório das 

chamadas originadas da linha telefônica (65) 9 9983-9417, bem como que 

houve migração da linha pré-paga para pós-paga, pugnando pela 

condenação da parte autora em litigância de má-fé, bem como, pela 
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improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Não vislumbro elementos nos autos que levem à 

configuração do ato ilícito por parte da empresa reclamada. Pelo contrário, 

observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

com as alegações aduzidas pela defesa, notadamente, pelos relatórios 

das chamadas anexadas a contestação, data de migração, e ainda 

CONTRATO devidamente assinado pela reclamante na loja física da cidade 

de Araputanga-MT, comprovando a relação contratual entre as partes. Ao 

lado disso, no que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer 

indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da 

parte consumidora. Embora a promovente alegue ferimento às normas do 

direito do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da 

lide, portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao 

presente caso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 01 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza 

Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010339-23.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROBERTO JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 -, 

ajuizada por ROBERTO JOSÉ PEREIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MT, afirma o autor que é usuário 

dos serviços prestados pela concessionária ré por intermédio da unidade 

consumidora nº 6-1530872-9, e que na data de 13/12/2016 teve sua 

energia suspensa indevidamente. Audiência de conciliação realizada sem 

proposta de acordo entre as partes – id. 5612683. Em contestação id. 

5569694, a parte demandada suscita culpa exclusiva do requerente, ante 

o pagamento da fatura após vencimento, bem como, a inexistência do 

dever de indenizar por ausência de conduta ilícita praticada, pugnando 

pela improcedência dos pedidos incertos na exordial. Impugnou-a a parte 

adversa – id. 5780138. Fundamento e decido. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como outras preliminares ou questões prévias que pendam 

de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo 

a analisar o mérito. Acolho o pedido de revelia feito pelo autor em sua 

peça de impugnação, posto que consta no id nº 5529378, a juntada da 

referida carta de preposição, anexados na data de 16/03/2016, as 

18h14min, ou seja posteriormente a audiência que ocorreu as 14h30min. A 

parte reclamante foi regularmente intimada com dias de antecedência em 

relação à audiência, porém, mesmo com prazo razoável para organizar 

representação, seu “preposto” compareceu ao ato desprovido dos 

documentos de credenciamento, dando ensejo à aplicação do 

entendimento inserto no Enunciado n. 99 do FONAJE, do XIX Encontro – 

Aracaju/SE e que substituiu o Enunciado n. 42 -, em que, em caso de 

comparecimento de preposto sem a necessária carta de preposição 

escrita ou com carta de preposição em que não conste expressamente o 

poder para transigir, só será possível a fixação de prazo para 

apresentação posterior quando formalizado acordo com a parte contrária, 

para efeito de validação deste, incidindo os efeitos da contumácia e 

revelia, de plano, em caso contrário, ou seja, quando não formalizado o 

acordo, submetendo a parte às sanções dos artigos 20 e 51, I, da Lei n. 

9.099/1995. Verifica-se que a reclamada alegou impossibilidade de juntada 

da carta de preposto, ante a transição do Projud - PJE, contudo, a mesma, 

poderia ter anexado a referida carta em audiência, a ser entregue em 

mãos pelo preposto ao conciliar, evitando assim, a aplicação da revelia. 

Poderia ainda, ter realizado acordo com o requerente para concessão de 

prazo para juntada posterior, contudo, não o fez. Portanto, decreto à 

revelia da requerida. Trato de relação de consumo, na qual temos de um 

lado um consumidor e de outro o fornecedor. Por essa razão, impõe-se a 

inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores, enquanto tais. Estão, portanto, presentes os 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º e 3º da Lei 

nº.8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o 

dessa Lei) de tal relação. Incumbe à ré provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa, e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juiz, 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. 

Inobstante, observo que o contexto probatório retratado nos autos pela 

parte autora, como também pela parte ré, comprova efetivamente que a 

fatura de recuperação de consumo objeto desta lide, estava adimplida na 

data da suspensão de energia elétrica. Consta dos autos que a 

suspensão de energia elétrica ocorreu na data de 13/12/2016, contudo 

conforme relatório anexado pela requerida, a fatura, ainda que em atraso, 

foi quitada na data de 12/12/2016, ou seja, em momento anterior a 

suspensão, cabendo a requerida verificar se houve o adimplemento antes 

de efetuar o corte, o que não fez. A empresa concessionária de serviço 

público tem obrigação de realizar seu labor de maneira adequada, 

eficiente, segura e contínua (Código de Defesa do Consumidor, art. 22). 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. 

PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO 

PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. 

AUSÊNCIA DEDESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. 1. A Corte de 

origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é 

vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se 

tratar de inadimplemento de débito antigo. 2. A alteração do valor fixado a 

título de honorários advocatícios, em regra, escapa ao controle do STJ, 

admitindo-se excepcionalmente a intervenção do STJ, nas hipóteses em 

que a quantia estipulada revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes. No 

caso dos autos, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), pelo que não se verifica nenhuma desproporcionalidade ou 

ilegalidade. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

não provido. (REsp 1658348/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) No que 

concerne aos danos morais, a sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 
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Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a falha na prestação dos serviços da parte 

ré. Nesse sentir, o dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. 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. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR a REVELIA da 

requerida; - TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame 

sumário; - CONDENAR a parte reclamada a indenizar/compensar a parte 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o 

trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso 

IV, da Lei n. 9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela 

Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – 

art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz 

Togado para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 19 de fevereiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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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. 8010339-23.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROBERTO JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 -, 

ajuizada por ROBERTO JOSÉ PEREIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MT, afirma o autor que é usuário 

dos serviços prestados pela concessionária ré por intermédio da unidade 

consumidora nº 6-1530872-9, e que na data de 13/12/2016 teve sua 

energia suspensa indevidamente. Audiência de conciliação realizada sem 

proposta de acordo entre as partes – id. 5612683. Em contestação id. 

5569694, a parte demandada suscita culpa exclusiva do requerente, ante 

o pagamento da fatura após vencimento, bem como, a inexistência do 

dever de indenizar por ausência de conduta ilícita praticada, pugnando 

pela improcedência dos pedidos incertos na exordial. Impugnou-a a parte 

adversa – id. 5780138. Fundamento e decido. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como outras preliminares ou questões prévias que pendam 

de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo 

a analisar o mérito. Acolho o pedido de revelia feito pelo autor em sua 

peça de impugnação, posto que consta no id nº 5529378, a juntada da 

referida carta de preposição, anexados na data de 16/03/2016, as 

18h14min, ou seja posteriormente a audiência que ocorreu as 14h30min. A 

parte reclamante foi regularmente intimada com dias de antecedência em 

relação à audiência, porém, mesmo com prazo razoável para organizar 

representação, seu “preposto” compareceu ao ato desprovido dos 

documentos de credenciamento, dando ensejo à aplicação do 

entendimento inserto no Enunciado n. 99 do FONAJE, do XIX Encontro – 

Aracaju/SE e que substituiu o Enunciado n. 42 -, em que, em caso de 

comparecimento de preposto sem a necessária carta de preposição 

escrita ou com carta de preposição em que não conste expressamente o 

poder para transigir, só será possível a fixação de prazo para 

apresentação posterior quando formalizado acordo com a parte contrária, 

para efeito de validação deste, incidindo os efeitos da contumácia e 

revelia, de plano, em caso contrário, ou seja, quando não formalizado o 

acordo, submetendo a parte às sanções dos artigos 20 e 51, I, da Lei n. 

9.099/1995. Verifica-se que a reclamada alegou impossibilidade de juntada 

da carta de preposto, ante a transição do Projud - PJE, contudo, a mesma, 

poderia ter anexado a referida carta em audiência, a ser entregue em 

mãos pelo preposto ao conciliar, evitando assim, a aplicação da revelia. 

Poderia ainda, ter realizado acordo com o requerente para concessão de 

prazo para juntada posterior, contudo, não o fez. Portanto, decreto à 

revelia da requerida. Trato de relação de consumo, na qual temos de um 

lado um consumidor e de outro o fornecedor. Por essa razão, impõe-se a 

inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores, enquanto tais. Estão, portanto, presentes os 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º e 3º da Lei 

nº.8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o 

dessa Lei) de tal relação. Incumbe à ré provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa, e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juiz, 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. 

Inobstante, observo que o contexto probatório retratado nos autos pela 

parte autora, como também pela parte ré, comprova efetivamente que a 

fatura de recuperação de consumo objeto desta lide, estava adimplida na 

data da suspensão de energia elétrica. Consta dos autos que a 

suspensão de energia elétrica ocorreu na data de 13/12/2016, contudo 
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conforme relatório anexado pela requerida, a fatura, ainda que em atraso, 

foi quitada na data de 12/12/2016, ou seja, em momento anterior a 

suspensão, cabendo a requerida verificar se houve o adimplemento antes 

de efetuar o corte, o que não fez. A empresa concessionária de serviço 

público tem obrigação de realizar seu labor de maneira adequada, 

eficiente, segura e contínua (Código de Defesa do Consumidor, art. 22). 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. 

PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO 

PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. 

AUSÊNCIA DEDESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. 1. A Corte de 

origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é 

vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se 

tratar de inadimplemento de débito antigo. 2. A alteração do valor fixado a 

título de honorários advocatícios, em regra, escapa ao controle do STJ, 

admitindo-se excepcionalmente a intervenção do STJ, nas hipóteses em 

que a quantia estipulada revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes. No 

caso dos autos, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), pelo que não se verifica nenhuma desproporcionalidade ou 

ilegalidade. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

não provido. (REsp 1658348/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) No que 

concerne aos danos morais, a sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a falha na prestação dos serviços da parte 

ré. Nesse sentir, o dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. 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. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR a REVELIA da 

requerida; - TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame 

sumário; - CONDENAR a parte reclamada a indenizar/compensar a parte 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o 

trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso 

IV, da Lei n. 9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela 

Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – 

art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz 

Togado para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 19 de fevereiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO CARAVIERI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000072-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

CARAVIERI DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por MARIA APARECIDA DA SILVA E 

MARIA DO CARMO CARAVIERI em face de ENERGISA MT DISTRIBUIDORA. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Passo a análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste às requerentes. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum”. Isso demonstra que o Juiz, 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. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em que pese às argumentações das reclamantes de que a rede 

elétrica foi atingida por um caminhão na data de 31/01/2017, por não 

estarem os fios na medida padrão de colocação dos fios de transmissão, 

não consta nos autos qualquer prova de que os fios de energia elétrica 

estavam abaixo da altura permitida. Verifica-se que, apesar de constar 

nos autos Boletim de Ocorrência, não há nenhum laudo ou documentos 

que demostrem o alegado na exordial, bem como a responsabilidade da 

requerida, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Apesar de 

visar equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e fornecedor, 

por entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da Lei nº. 

8.078/90 -, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do 

fornecedor, certo é que a presunção de boa-fé existente nas relações de 

consumo em favor do consumidor não se apresenta iure et de iure 

(absoluta), devendo ser relativizada diante dos fatos e fundamentos 
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contido nos autos, além das regras de experiência comum (art. 5º da Lei 

nº. 9.099/95) e impressão pessoal do Juiz, privilegiando a busca da 

verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e 

mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, fim precípuo do Direito. 

Muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure diversos instrumentos 

facilitadores do exercício dos direitos introduzidos por este diploma em 

nosso ordenamento jurídico, não quis o legislador favorecer a confecção 

de decisões injustas e desprovidas de um mínimo de elementos que 

possam embasar a atividade jurisdicional, ou seja, a chamada justa causa. 

Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor 

é a improcedência da pretensão inicial. Ante o exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no CPC, 

art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial; 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 20 de fevereiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO CARAVIERI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000072-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DO CARMO 

CARAVIERI DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por MARIA APARECIDA DA SILVA E 

MARIA DO CARMO CARAVIERI em face de ENERGISA MT DISTRIBUIDORA. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Passo a análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste às requerentes. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum”. Isso demonstra que o Juiz, 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. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em que pese às argumentações das reclamantes de que a rede 

elétrica foi atingida por um caminhão na data de 31/01/2017, por não 

estarem os fios na medida padrão de colocação dos fios de transmissão, 

não consta nos autos qualquer prova de que os fios de energia elétrica 

estavam abaixo da altura permitida. Verifica-se que, apesar de constar 

nos autos Boletim de Ocorrência, não há nenhum laudo ou documentos 

que demostrem o alegado na exordial, bem como a responsabilidade da 

requerida, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Apesar de 

visar equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e fornecedor, 

por entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da Lei nº. 

8.078/90 -, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do 

fornecedor, certo é que a presunção de boa-fé existente nas relações de 

consumo em favor do consumidor não se apresenta iure et de iure 

(absoluta), devendo ser relativizada diante dos fatos e fundamentos 

contido nos autos, além das regras de experiência comum (art. 5º da Lei 

nº. 9.099/95) e impressão pessoal do Juiz, privilegiando a busca da 

verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e 

mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, fim precípuo do Direito. 

Muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure diversos instrumentos 

facilitadores do exercício dos direitos introduzidos por este diploma em 

nosso ordenamento jurídico, não quis o legislador favorecer a confecção 

de decisões injustas e desprovidas de um mínimo de elementos que 

possam embasar a atividade jurisdicional, ou seja, a chamada justa causa. 

Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor 

é a improcedência da pretensão inicial. Ante o exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no CPC, 

art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial; 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 20 de fevereiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-27.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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. 1000086-27.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ZULMIRO RIBEIRO LOPES 

JUNIOR REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR, em desfavor dos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre 

pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado 

a realização de ANGIOPLASTIA, dando à causa o valor de R$. 36.000,00 

(trinta e seis mil reais). Narra que o requerente sofreu um infarto e 

verificou que a Artéria Circunflexa está com 98% (noventa e oito por 

cento) de obstrução, razão pela qual necessita realizar o procedimento 

cirúrgico com urgência. Atendidas as recomendações da CNGC, fora 

precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de 
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Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, 

parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – 

arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, 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 -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, 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. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que sofreu um infarto e a peça inicial veio acompanhada de 

diversos documentos médicos que demonstram o suso narrado, bem 

como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que a situação 

é grave e de caráter urgente, bem como há diversos hospitais 

cadastrados no Estado. Há elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito, cuja doença foi demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, 

assim como presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que a demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) 

e pode resultar em morte, sendo verificado a irreversibilidade recíproca no 

caso diante da proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando 

o risco mais grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a 

aparente irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, 

prevalece estes – NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar, pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Por fim, esclareço que o não atendimento 

da decisão poderá ensejar providências necessárias outras, entre as 

quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de 

direito público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas 

diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, preenchendo 

a inicial os requisitos essenciais, assim como presentes os requisitos da 

legislação - art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e 

DETERMINO a intimação para que a(s) parte(s) demandada(s), 

solidariamente, promova(m) o tratamento necessário à reclamante da 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados, 

especificamente ANGIOPLASTIA seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 24h 

(vinte e quatro horas) corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

prejuízo disso e diante da existência de Central de Regulação de Urgência 

e Emergência do Estado de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em 

plantão de 24h (vinte e quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma 

cópia reprográfica para o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones 

informados para eventual contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 

e (66) 9 9984-6940. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 

de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca, DETERMINO que cite a parte adversa para 
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apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 19 

de abril de 2018 - 16:14:35. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito
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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. 1000018-14.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANILTA LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANILTA LOPES DA SILVA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. Por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes 

autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Pelo que se extrai da inicial, e 

dos documentos que acompanham, verifico que a parte reclamante teve 

seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada. Sustenta a parte autora que a 

negativação é indevida, decorrente de serviços não contratados. Por 

outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende a regularidade do 

débito, tendo em vista, que os serviços foram disponibilizados, e utilizados 

pela parte autora, sendo que os valores cobrados correspondem 

exatamente à prestação dos serviços que foram contratados pela 

reclamante na loja física da cidade de Araputanga-MT, anexando contrato 

as fls. 202. Alega que não houve qualquer conduta irregular praticada, 

inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é 

oriunda do inadimplemento do contrato de prestação de serviços de 

telefonia móvel, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, existe um 

contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Por fim, pugna pela condenação da requerida em litigância de má fé, e 

improcedência in totum da pretensão autoral. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Em sua peça de defesa a reclamada anexa 

um contrato “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP”, assinado 

pela autora por meio de sua impressão digital. Como se verifica da cédula 

de identidade acostada a inicial, e ainda anexada ao contrato, resta claro 

que a autora é analfabeta. Notadamente, o fato de ser analfabeta não 

impede a prática de ato da vida civil pelo portador dessa situação, mas, 

como forma de se assegurar a lisura do negócio jurídico, exige a lei que 

este seja solene. Conforme explica Arnaldo Rizzardo: “o analfabeto, por 

não saber ler e nem escrever, não pode contrair obrigação por 

instrumento particular, sendo obrigatória a escritura pública. Mesmo que 

terceira pessoa assine a rogo do analfabeto, estando este presente e 

apondo sua impressão digital, a fiança não adquire validade, em razão da 

forma especial ordenada pelo art. 819 (art. 1.483 do Código anterior), e do 

conteúdo constante no art. 166, incisos IV e V (art. 145, incisos III e IV, do 

Código pretérito: 'É nulo o negócio jurídico quando: ... III não revestir a 

forma prescrita em lei; V for preterida alguma solenidade que a lei 

considere essencial para a sua validade.' Na hipótese dos autos, portanto, 

a manifestação dessa vontade não obedeceu à solenidade prevista em lei, 

qual seja, firmado por escritura pública ou, quando por instrumento 

particular, assim o for através de procurador constituído por instrumento 

público, o que não se verifica na espécie. Da mesma forma estabelece a 

Jurisprudência, em caso de analfabetismo, uma vez que reputa 

necessário que o contratante deva ser representado por escritura pública 

ou por meio de procurador legalmente constituído, sob pena de nulidade, 

como já dito. Vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

EVIDENCIADA A VULNERABILIDADE DA AUTORA, UMA VEZ QUE É 

IDOSA E APARENTEMENTE ANALFABETA OU DE POUCA INSTRUÇÃO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DE 

INFORMAÇÕES À AUTORA ACERCA DO ALCANCE E SENTIDO DO 

CONTRATO - RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO 

- MANTIDA A ANULAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS 

PARTES - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DESCABIMENTO - CAUSA DE PEQUENO VALOR FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.” 

(TJ-SP, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2015, 

28ª Câmara de Direito Privado). “ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. 

RESTITUIÇÃO E PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS 

Empréstimo Bancário Consignado Prestações descontadas junto aos 

proventos de aposentadoria do autor junto ao INSS Autor que é analfabeto 

e nega a realização do aludido empréstimo Contrato firmado por impressão 

digital - Afronta a normas e princípios jurídicos Nulidade Inteligência dos 

arts. 166, inciso V e 222, ambos do Código Civil Precedentes Restituição 

das prestações pagas, atualizadas de cada desembolso Procedência 

parcial da ação que merece ser mantida, por seus jurídicos fundamentos - 

Inteligência do art. 252, do RITJESP - Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 

00007792020128260200 SP 0000779-20.2012.8.26.0200, Relator: Lígia 

Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 25/02/2014, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/02/2014). Assim, não demonstrado pelo 

requerido o cumprimento das formalidades legais para a formalização do 

contrato, a contratação revela-se nula de pleno direito. Como corolário 

natural, imperioso o reconhecimento da nulidade do contrato e de todos os 

efeitos da contratação, com fulcro no art. 166, inciso V, do Código Civil e 

art. 51, do Código de Defesa do Consumidor e, em consequência, de rigor 

declarar inexigíveis quaisquer cobranças efetivadas pela parte requerida 

em relação ao contrato ora declarado nulo, bem como a devolução dos 

valores eventualmente pagos. No tocante aos danos morais, o contexto 

retratado nos autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à 

honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. 

Via de consequência procede à pretensão de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, 

ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos 

que além de inviabilizar o seu acesso ao crédito, caracterizando o dano 

moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. 

Ademais, as telas anexadas pela requerida as fls. 192, quase inelegíveis, 

fazem crer que trata-se de débitos já excluídos do cadastro da autora, 
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não sendo cabível a aplicação da súmula 385 STJ. Destaco que, a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei nº 8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo útil na 

solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e espera 

de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, ora reclamada, capaz 

de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de 

solução consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo 

nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e 

proporcional o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

ressarcimento ao dano moral suportado. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO 

– CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: - DETEMINAR que a requerida retire o nome da autora do 

cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA), referente aos débitos em 

discussão, bem como o CANCELAMENTO da linha (65) 9 9997-7350, no 

prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação desta - Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ -, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta 

reais), por dia de descumprimento, limitada ao período de 60 (sessenta) 

dias; - DECLARAR a NULIDADE DO CONTRATO de nº 02222199459 (fls. 

202), a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como dos 

débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, sob 

pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do 

que exigir em desacordo, a partir da intimação desta. - CONDENAR a parte 

Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANILTA LOPES DA SILVA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. Por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes 

autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos moldes do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Pelo que se extrai da inicial, e 

dos documentos que acompanham, verifico que a parte reclamante teve 

seu nome inscrito nos órgãos restritivos de crédito, por um débito de 

responsabilidade da parte reclamada. Sustenta a parte autora que a 

negativação é indevida, decorrente de serviços não contratados. Por 

outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende a regularidade do 

débito, tendo em vista, que os serviços foram disponibilizados, e utilizados 

pela parte autora, sendo que os valores cobrados correspondem 

exatamente à prestação dos serviços que foram contratados pela 

reclamante na loja física da cidade de Araputanga-MT, anexando contrato 

as fls. 202. Alega que não houve qualquer conduta irregular praticada, 

inexistindo responsabilidade reparatória, pois, a referida cobrança é 

oriunda do inadimplemento do contrato de prestação de serviços de 

telefonia móvel, regularmente, aderido pela parte autora, isto é, existe um 

contrato inadimplido, ensejador da restrição declinada na inicial. 

Argumenta que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos 

pela parte autora e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. 

Por fim, pugna pela condenação da requerida em litigância de má fé, e 

improcedência in totum da pretensão autoral. Após análise percuciente 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Em sua peça de defesa a reclamada anexa 

um contrato “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP”, assinado 

pela autora por meio de sua impressão digital. Como se verifica da cédula 

de identidade acostada a inicial, e ainda anexada ao contrato, resta claro 

que a autora é analfabeta. Notadamente, o fato de ser analfabeta não 

impede a prática de ato da vida civil pelo portador dessa situação, mas, 

como forma de se assegurar a lisura do negócio jurídico, exige a lei que 

este seja solene. Conforme explica Arnaldo Rizzardo: “o analfabeto, por 

não saber ler e nem escrever, não pode contrair obrigação por 

instrumento particular, sendo obrigatória a escritura pública. Mesmo que 

terceira pessoa assine a rogo do analfabeto, estando este presente e 

apondo sua impressão digital, a fiança não adquire validade, em razão da 

forma especial ordenada pelo art. 819 (art. 1.483 do Código anterior), e do 

conteúdo constante no art. 166, incisos IV e V (art. 145, incisos III e IV, do 

Código pretérito: 'É nulo o negócio jurídico quando: ... III não revestir a 

forma prescrita em lei; V for preterida alguma solenidade que a lei 

considere essencial para a sua validade.' Na hipótese dos autos, portanto, 

a manifestação dessa vontade não obedeceu à solenidade prevista em lei, 

qual seja, firmado por escritura pública ou, quando por instrumento 

particular, assim o for através de procurador constituído por instrumento 

público, o que não se verifica na espécie. Da mesma forma estabelece a 

Jurisprudência, em caso de analfabetismo, uma vez que reputa 

necessário que o contratante deva ser representado por escritura pública 
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ou por meio de procurador legalmente constituído, sob pena de nulidade, 

como já dito. Vejamos: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 

EVIDENCIADA A VULNERABILIDADE DA AUTORA, UMA VEZ QUE É 

IDOSA E APARENTEMENTE ANALFABETA OU DE POUCA INSTRUÇÃO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DE 

INFORMAÇÕES À AUTORA ACERCA DO ALCANCE E SENTIDO DO 

CONTRATO - RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO 

- MANTIDA A ANULAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS 

PARTES - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DESCABIMENTO - CAUSA DE PEQUENO VALOR FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.” 

(TJ-SP, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2015, 

28ª Câmara de Direito Privado). “ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. 

RESTITUIÇÃO E PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS 

Empréstimo Bancário Consignado Prestações descontadas junto aos 

proventos de aposentadoria do autor junto ao INSS Autor que é analfabeto 

e nega a realização do aludido empréstimo Contrato firmado por impressão 

digital - Afronta a normas e princípios jurídicos Nulidade Inteligência dos 

arts. 166, inciso V e 222, ambos do Código Civil Precedentes Restituição 

das prestações pagas, atualizadas de cada desembolso Procedência 

parcial da ação que merece ser mantida, por seus jurídicos fundamentos - 

Inteligência do art. 252, do RITJESP - Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 

00007792020128260200 SP 0000779-20.2012.8.26.0200, Relator: Lígia 

Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 25/02/2014, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/02/2014). Assim, não demonstrado pelo 

requerido o cumprimento das formalidades legais para a formalização do 

contrato, a contratação revela-se nula de pleno direito. Como corolário 

natural, imperioso o reconhecimento da nulidade do contrato e de todos os 

efeitos da contratação, com fulcro no art. 166, inciso V, do Código Civil e 

art. 51, do Código de Defesa do Consumidor e, em consequência, de rigor 

declarar inexigíveis quaisquer cobranças efetivadas pela parte requerida 

em relação ao contrato ora declarado nulo, bem como a devolução dos 

valores eventualmente pagos. No tocante aos danos morais, o contexto 

retratado nos autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à 

honra. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. 

Via de consequência procede à pretensão de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, 

ao passo que inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos 

que além de inviabilizar o seu acesso ao crédito, caracterizando o dano 

moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. 

Ademais, as telas anexadas pela requerida as fls. 192, quase inelegíveis, 

fazem crer que trata-se de débitos já excluídos do cadastro da autora, 

não sendo cabível a aplicação da súmula 385 STJ. Destaco que, a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei nº 8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo útil na 

solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e espera 

de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, ora reclamada, capaz 

de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de 

solução consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo 

nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e 

proporcional o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

ressarcimento ao dano moral suportado. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO 

– CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados para: - DETEMINAR que a requerida retire o nome da autora do 

cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA), referente aos débitos em 

discussão, bem como o CANCELAMENTO da linha (65) 9 9997-7350, no 

prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação desta - Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ -, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta 

reais), por dia de descumprimento, limitada ao período de 60 (sessenta) 

dias; - DECLARAR a NULIDADE DO CONTRATO de nº 02222199459 (fls. 

202), a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como dos 

débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, sob 

pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do 

que exigir em desacordo, a partir da intimação desta. - CONDENAR a parte 

Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - Deixo de condenar a parte 

autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-36.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARVALHO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000023-36.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON CARVALHO 

ARANTES REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

EDILSON CARVALHO ARANTES em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A 

(VIVO). As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. A parte 

reclamante busca restabelecimento de sua linha telefônica que foi 

bloqueada pela reclamada, atualização de endereço para entrega das 

faturas, bem como dano moral. Decido. Presentes as condições da ação e 
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os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os 

requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedoras de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de 

direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Em síntese 

sustenta a parte autora que é usuária dos serviços de telefonia móvel 

ofertados pela empresa demandada, por meio da linha de nº 65 

99619-7690, no entanto, em razão da falha na prestação dos serviços da 

parte reclamada, não conseguiu efetuar o pagamento da fatura de 

vencimento em 10/02/2017, referente ao mês de janeiro, no prazo, pois 

não conseguiu a segunda via junto a loja física na cidade de 

Araputanga-MT, e após 11 dias (21/02/2017), teve sua linha bloqueada. O 

autor informa que se dirigiu ao PROCON local a fim de, resolver o ocorrido, 

tendo o atendente entrado em contato com a requerida, que após recusas 

enviou por e-mail a fatura do dia 10/02/2017, sendo prometido que após o 

pagamento a linha seria restabelecida, contudo, tal restabelecimento não 

ocorreu. Argumenta que, o funcionário do PROCON tentou diversas vezes 

resolver junto a requerida, atendendo todas as solicitações, mas a linha 

não foi reestabelecida, bem como não efetuaram a atualização de seu 

endereço de entrega, para cidade de Araputanga, conforme solicitado. 

Junta os relatórios do PROCON. Diante dos transtornos vivenciados, bem 

como, pelas tentativas frustradas em resolver o problema pela via 

administrativa, busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Por outro lado, a ré anexou contestação alegando de forma equivocada 

que a ação se refere a negativação indevida, bem como que o autor não 

tentou resolver administrativamente o ocorrido, contudo, a mesma alega 

que as solicitações de troca de endereço feitas pelo autor foram 

atendidas, anexando tela de seu sistema. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Pelas informações acostadas nos autos, é 

evidente que a ré não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. A reclamada não demonstrou por meio de qualquer documento 

hábil a escorreita prestação de seus serviços, inobstante, poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo após inúmeros 

contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados a inicial) ainda 

reclamação junto ao PROCON, fazendo com que a parte reclamante 

suportasse todos os percalços advindos da má prestação de seus 

serviços. 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 está 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. As provas anexadas pelo autor 

demonstram as INCANSÁVEIS tentativas de resolver o ocorrido junto a 

requerida, bem como de pagar a fatura, não havendo nada que justifica-se 

o bloqueio e ainda insistência da requerida em não restabelecer a linha 

mesmo após tantos contatos via PROCON. Demais disso, o princípio da 

confiança busca proteger a confiança que o consumidor deposita no 

vínculo contratual, mas especificamente na prestação contratual, na sua 

adequação ao fim que razoavelmente dele se espera, tutelando também a 

confiança depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo útil na 

solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e espera 

de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, ora reclamada, capaz 

de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de 

solução consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo 

nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e 

proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

ressarcimento ao dano moral suportado. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO 

– CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALEMTE PROCEDENTE 

o pedido formulado para: - DETERMINAR o RESTABELECIMENTO DA LINHA 

TELEFONICA nº 65 99619-7690, bem como do plano VIVO CONTROLE 1,5 

GB, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte, fixados no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por 

dia de descumprimento, a partir da intimação desta - Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ -, limitada ao período de 60 (sessenta) dias. - DETERMINAR 

que a reclamada promova a mudança do endereço de correspondência 

para constar o atual endereço do autor: RUA JARAGUÁ, S/N, BAIRRO 

JARDIM VILAGE, ARAPUTANGA-MT, CEP: 78260-000, devendo as faturas 

serem enviadas para o endereço indicado. - DECLARO extinto os débitos 

referente as faturas do mês de fevereiro de 2017 e seguintes, até o 

efetivo e comprovado restabelecimento da linha, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, sob pena de pagamento 

de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em 

desacordo, a partir da intimação desta. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar/compensar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-36.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARVALHO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000023-36.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDILSON CARVALHO 

ARANTES REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

EDILSON CARVALHO ARANTES em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A 

(VIVO). As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. A parte 

reclamante busca restabelecimento de sua linha telefônica que foi 

bloqueada pela reclamada, atualização de endereço para entrega das 

faturas, bem como dano moral. Decido. Presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a 

analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os 

requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedoras de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de 

direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Em síntese 

sustenta a parte autora que é usuária dos serviços de telefonia móvel 

ofertados pela empresa demandada, por meio da linha de nº 65 

99619-7690, no entanto, em razão da falha na prestação dos serviços da 

parte reclamada, não conseguiu efetuar o pagamento da fatura de 

vencimento em 10/02/2017, referente ao mês de janeiro, no prazo, pois 

não conseguiu a segunda via junto a loja física na cidade de 

Araputanga-MT, e após 11 dias (21/02/2017), teve sua linha bloqueada. O 

autor informa que se dirigiu ao PROCON local a fim de, resolver o ocorrido, 

tendo o atendente entrado em contato com a requerida, que após recusas 

enviou por e-mail a fatura do dia 10/02/2017, sendo prometido que após o 

pagamento a linha seria restabelecida, contudo, tal restabelecimento não 

ocorreu. Argumenta que, o funcionário do PROCON tentou diversas vezes 

resolver junto a requerida, atendendo todas as solicitações, mas a linha 

não foi reestabelecida, bem como não efetuaram a atualização de seu 

endereço de entrega, para cidade de Araputanga, conforme solicitado. 

Junta os relatórios do PROCON. Diante dos transtornos vivenciados, bem 

como, pelas tentativas frustradas em resolver o problema pela via 

administrativa, busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Por outro lado, a ré anexou contestação alegando de forma equivocada 

que a ação se refere a negativação indevida, bem como que o autor não 

tentou resolver administrativamente o ocorrido, contudo, a mesma alega 

que as solicitações de troca de endereço feitas pelo autor foram 

atendidas, anexando tela de seu sistema. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Pelas informações acostadas nos autos, é 

evidente que a ré não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei 

Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que 

possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e 

o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida 

reclamada. A reclamada não demonstrou por meio de qualquer documento 

hábil a escorreita prestação de seus serviços, inobstante, poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo após inúmeros 

contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados a inicial) ainda 

reclamação junto ao PROCON, fazendo com que a parte reclamante 

suportasse todos os percalços advindos da má prestação de seus 

serviços. 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 está 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. As provas anexadas pelo autor 

demonstram as INCANSÁVEIS tentativas de resolver o ocorrido junto a 

requerida, bem como de pagar a fatura, não havendo nada que justifica-se 

o bloqueio e ainda insistência da requerida em não restabelecer a linha 

mesmo após tantos contatos via PROCON. Demais disso, o princípio da 

confiança busca proteger a confiança que o consumidor deposita no 

vínculo contratual, mas especificamente na prestação contratual, na sua 

adequação ao fim que razoavelmente dele se espera, tutelando também a 

confiança depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo útil na 

solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e espera 

de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, ora reclamada, capaz 

de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de 

solução consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo 

nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e 

proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

ressarcimento ao dano moral suportado. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO 

– CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALEMTE PROCEDENTE 

o pedido formulado para: - DETERMINAR o RESTABELECIMENTO DA LINHA 

TELEFONICA nº 65 99619-7690, bem como do plano VIVO CONTROLE 1,5 

GB, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte, fixados no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por 

dia de descumprimento, a partir da intimação desta - Enunciado n. 410 da 

Súmula do STJ -, limitada ao período de 60 (sessenta) dias. - DETERMINAR 

que a reclamada promova a mudança do endereço de correspondência 

para constar o atual endereço do autor: RUA JARAGUÁ, S/N, BAIRRO 

JARDIM VILAGE, ARAPUTANGA-MT, CEP: 78260-000, devendo as faturas 

serem enviadas para o endereço indicado. - DECLARO extinto os débitos 

referente as faturas do mês de fevereiro de 2017 e seguintes, até o 

efetivo e comprovado restabelecimento da linha, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, sob pena de pagamento 

de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em 

desacordo, a partir da intimação desta. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar/compensar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 
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-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-53.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI XAVIER LOCH VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (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. 8010003-53.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ROSEMERI XAVIER LOCH 

VIEIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Projeto de Sentença 

Vistos. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE 

SUSPENSÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, movida por ROSEMERI 

XAVIER LOCH VIEIRA em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. À 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Aduz a autora que aderiu um plano da ré que consistia na transmissão de 

TV por assinatura, contrato nº 158206610, porém solicitou o cancelamento 

ante a cobrança de serviços não contratados. Afirma que, após o pedido 

de cancelamento a requerida enviou uma fatura no valor de R$ 1.497,50 

(um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). 

Assim, requer a rescisão do contrato, cancelamento das cobranças, bem 

como indenização por danos morais. Em sede de contestação alega a 

parte ré que disponibiliza em seu site informações claras e precisas sobre 

todos os seus pacotes. Quanto ao pedido de cancelamento do contrato, a 

autora foi devidamente informada sobre a multa de fidelidade decorrente 

da rescisão prematura, bem como que teria optado por ficar com os 

aparelhos, portanto devido os valores cobrados. Impugna o pedido de 

danos morais, uma vez que não demonstrados. Por fim, requer a 

improcedência da pretensão. A autora apresentou réplica alegando à 

revelia da ré, ante ausência de preposto na audiência de conciliação. 

Requer a procedência de seus pedidos. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. O 

Requerido foi devidamente citado para comparecer à audiência de 

conciliação, com a advertência da aplicação dos efeitos da revelia e 

confissão quanto à matéria de fato em caso de ausência. Por ocasião da 

audiência de conciliação, o requerido não compareceu. Note-se que o 

reclamado recebeu a citação em tempo hábil para comparecer à audiência. 

Embora o reclamado tenha apresentado resposta no prazo legal, tal fato 

não afasta os efeitos da revelia, posto que o comparecimento pessoal das 

partes em audiência de conciliação é obrigatório. Portanto, ainda que tenha 

apresentado contestação no prazo legal, é de ser considerado revel. Na 

oportunidade da realização da Audiência de Conciliação, entende-se que o 

Requerido preferiu a revelia ou contumácia, uma vez que não compareceu 

ao ato conciliatório. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - CONSÓRCIO - 

AUSÊNCIA DO RECLAMADO NA AUDIÊNCIA - REVELIA - RESTITUIÇÃO DA 

QUANTIA PAGA - DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE - 

PRECLUSÃO DA PROVA - VALOR A SER RESTITUIDO - DEDUÇÕES - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência do 

reclamado em audiência gera revelia, contudo, em casos excepcionais é 

possível afastar os efeitos da confissão ficta, quando comprovada a 

ocorrência de força maior ou caso fortuito. Não havendo prova dessas 

circunstâncias excepcionais, os efeitos da revelia devem prevalecer. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 2650/2012, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 04/04/2013, Publicado no DJE 19/04/2013) A reclamada anexou aos 

autos comprovante de oficina, na data da audiência, alegando que a Sra. 

Thatielle Silva Schiavinato, preposta da requerida, não compareceu a 

audiência de conciliação, pois teria “estourado” um pneu na estrada. 

Apesar das alegações da requerida, esta não anexou aos autos nenhum 

documento que comprove que a Sra. Thatielle era de fato a preposta da 

audiência, ademais, alega a autora que esta reside nesta urbe, 

trabalhando na Defensoria local, contudo não anexa provas. Assim, ante a 

ausência de comprovação da reclamada de que a Sra. Thatielle era de 

fato a preposta da audiência, Decreto sua revelia, por não comparecer a 

audiência de conciliação. Discutem as partes quanto à regularidade da 

empresa fornecedora, pois, na visão da requerida, foram feitos os avisos 

quando da contratação, quanto a existência de multa pelo cancelamento 

antecipado do serviço. A respeito da multa por rescisão antecipada, a 

rigor não se mostra abusiva a previsão desse tipo de cláusula penal, 

desde que haja contraprestação (geralmente desconto no valor dos 

serviços) e, claro, informação previa e adequada. Dispõe o art. 6º, inciso 

III, do CDC que é direito básico do consumidor “a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 

de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como 

sobre os riscos que apresentem”. Já, o art. 46 do CDC determina que “os 

contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 

consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 

forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 

alcance”. E o art. 54 do CDC, ao disciplinar o contrato de adesão, prevê, 

em seu §4º, que “as cláusulas que implicarem limitação de direito do 

consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 

e fácil compreensão”. Portanto, para a validade das cláusulas gerais que 

sejam desfavoráveis ao consumidor é imprescindível que lhe seja 

conferida a plena informação sobre o produto e serviço, inclusive a 

respeito das cláusulas contratuais que lhe são desfavoráveis, exigindo-se 

cláusula suficientemente destacada, sob pena de não produzir qualquer 

efeito sobre o consumidor. Veja-se, também, a advertência de SÉRGIO 

CAVALIERI FILHO: “O art. 54, §4º, do referido Código admite 

expressamente as cláusulas limitativas do direito do consumidor, 

exigindo-se apenas que elas sejam redigidas com destaque, de modo a 

permitir sua imediata e fácil compreensão. Essas cláusulas, portanto, para 

estarem a salvo de qualquer contestação, dever ser incluídas na apólice 

ou em outro documento qualquer e entregue ao segurado, com toda a 

clareza e transparência possível. Impõe-se, ainda, o esclarecimento ao 

público, com o mesmo vigor com que é feita a chamada de atrativos, pois, 

hoje, pode-se dizer, sem medo de errar, a oferta dos serviços integra o 

cenário da interpretação judicial do contrato” (“Visão Panorâmica do 

Contrato de Seguro, e suas Controvérsias”, Revista do Advogado nº 47). 

Feitas essas considerações, a respeito do direito de informação, 

constata-se que, no caso em tela, a requerida não comprovou ter 

prestado informação adequada ao consumidor, a respeito da previsão da 

multa por rescisão antecipada e, principalmente, do seu respectivo valor. 

Não anexando aos autos o referido contrato entabulado entre as partes a 

fim de, comprovar suas alegações, já tendo inclusive retirado os 

aparelhos da residência da autora. Na falta de informação adequada, 

mostra-se possível o pleito da requerente. Aliás, deve-se consignar, por 

fim, em fechamento à proteção legal conferida ao consumidor, que, por se 

tratar de contrato de adesão, em relação de consumo, as cláusulas 

contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, a teor do 

art. 47 do Código de Defesa do Consumidor No que se refere a danos de 

ordem moral, tenho que não se configuraram na hipótese vertente. É certo 

que a autora foi cobrada por serviço que não desejava manter; todavia, 

não houve repercussões externas, nem descritivo de situações 

perniciosas a atributos de sua personalidade; a situação relatada, de mero 

transtorno ou aborrecimento, afetos à vida moderna em sociedade, por si 

só não podem ser guindadas como suficientes a abalar direitos da 

personalidade do destinatário. A cobrança indevida com a consequente 

inclusão de restritivo de crédito ou a utilização dos meios vexatórios ou 

ultrajantes caracteriza dano moral, visto que presumível o abalo 

psicológico. Todavia, a simples cobrança, sem a inclusão de restrição de 

crédito e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não 

configura dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

SIMPLES COBRANÇA POR CARTA SEM INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANO 
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MORAL AFASTADO. SÚMULA 230 DESTE TJRJ. 1 Aplicação da Súmula 

230 deste TJRJ: "Cobrança feita através de missivas, desacompanhada 

de inscrição em cadastro restritivo de crédito, não configura dano moral, 

nem rende ensejo à devolução em dobro". 2. Não consta dos autos 

qualquer prova que indique apontamento indevido da consumidora em 

cadastros restritivos de crédito, ou qualquer outro tipo de cobrança 

vexatória. 3. Sentença de improcedência do pleito indenizatório que se 

mantém. 4. Recurso a que se nega seguimento na forma do art. 557, 

caput, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL 

0185797-32.2009.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO ILOIZIO B. BASTOS, 

Data de Julgamento: 09/01/2012, DECIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data 

de Publicação: 13/01/2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - 

COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO 

MORAL - INOCORRÊNCIA. A simples cobrança indevida, sem a inscrição 

do nome da vítima no cadastro restritivo de crédito, não configura dano 

moral. (TJ-PR 8239585 PR 823958-5 (Acórdão), Relator: Domingos José 

Perfetto, Data de Julgamento: 28/06/2012, 10ª Câmara Cível) Entretanto, 

embora os efeitos da cobrança vexatória sejam presumidos e não 

dependerem de prova, os fatos que ensejaram a cobrança tida como 

vexatória ou ultrajante deve ser comprovado, já que é impossível presumir 

que toda cobrança é vexatória. A propósito: APELAÇÃO CIVEL - 

COBRANÇA DE DÍVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - COBRANÇA 

DE FORMA VEXATÓRIA - ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO 

MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. A cobrança de dívida é ato legítimo decorrente de exercício 

regular de direito e somente gera o dever de indenizar quando houver 

abuso. Não restou configurada a prática de ato ilícito, a cobrança 

realizada pela recorrida, não acarretando responsabilização por danos 

morais, em conseqüência não há dever de indenizar. 2. Consoante o 

disposto no inciso I do artigo 333 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito; não restando como 

provados, impõe-se a improcedência do pedido. 3. Recurso improvido, 

decisão mantida, (TJMT Ap, 90799/2009, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/08/2011, 

Data da publicação no DJE 24/08/2011). Com base nesta linha de 

raciocínio e considerando que não há nos autos prova de qualquer fato 

que possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo que não se 

encontra caracterizado dano moral. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO com 

base no art. 487, I NCPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados para: - DECRETAR A REVELIA da reclamada SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA; - TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão 

de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida 

em exame sumário; - DECLARAR a Rescisão do contrato nº 158206610, 

por desistência da requerente, a partir de agosto de 2014; - DECLARAR a 

inexigibilidade de faturas referentes a serviços prestados após essa data, 

e DECLARAR a inexigibilidade do valor integral da multa por rescisão de 

contrato (multa de fidelidade), sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que a reclamada exigir em 

desacordo, a partir da intimação desta; - Julgar IMPROCEDENTE o pedido 

de dano moral; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 02 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza 

Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-53.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI XAVIER LOCH VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (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. 8010003-53.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ROSEMERI XAVIER LOCH 

VIEIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Projeto de Sentença 

Vistos. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE 

SUSPENSÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, movida por ROSEMERI 

XAVIER LOCH VIEIRA em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. À 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Aduz a autora que aderiu um plano da ré que consistia na transmissão de 

TV por assinatura, contrato nº 158206610, porém solicitou o cancelamento 

ante a cobrança de serviços não contratados. Afirma que, após o pedido 

de cancelamento a requerida enviou uma fatura no valor de R$ 1.497,50 

(um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos). 

Assim, requer a rescisão do contrato, cancelamento das cobranças, bem 

como indenização por danos morais. Em sede de contestação alega a 

parte ré que disponibiliza em seu site informações claras e precisas sobre 

todos os seus pacotes. Quanto ao pedido de cancelamento do contrato, a 

autora foi devidamente informada sobre a multa de fidelidade decorrente 

da rescisão prematura, bem como que teria optado por ficar com os 

aparelhos, portanto devido os valores cobrados. Impugna o pedido de 

danos morais, uma vez que não demonstrados. Por fim, requer a 

improcedência da pretensão. A autora apresentou réplica alegando à 

revelia da ré, ante ausência de preposto na audiência de conciliação. 

Requer a procedência de seus pedidos. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. O 

Requerido foi devidamente citado para comparecer à audiência de 

conciliação, com a advertência da aplicação dos efeitos da revelia e 

confissão quanto à matéria de fato em caso de ausência. Por ocasião da 

audiência de conciliação, o requerido não compareceu. Note-se que o 

reclamado recebeu a citação em tempo hábil para comparecer à audiência. 

Embora o reclamado tenha apresentado resposta no prazo legal, tal fato 

não afasta os efeitos da revelia, posto que o comparecimento pessoal das 

partes em audiência de conciliação é obrigatório. Portanto, ainda que tenha 

apresentado contestação no prazo legal, é de ser considerado revel. Na 

oportunidade da realização da Audiência de Conciliação, entende-se que o 

Requerido preferiu a revelia ou contumácia, uma vez que não compareceu 

ao ato conciliatório. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - CONSÓRCIO - 

AUSÊNCIA DO RECLAMADO NA AUDIÊNCIA - REVELIA - RESTITUIÇÃO DA 

QUANTIA PAGA - DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE - 

PRECLUSÃO DA PROVA - VALOR A SER RESTITUIDO - DEDUÇÕES - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência do 

reclamado em audiência gera revelia, contudo, em casos excepcionais é 

possível afastar os efeitos da confissão ficta, quando comprovada a 

ocorrência de força maior ou caso fortuito. Não havendo prova dessas 

circunstâncias excepcionais, os efeitos da revelia devem prevalecer. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 2650/2012, DR. 
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 04/04/2013, Publicado no DJE 19/04/2013) A reclamada anexou aos 

autos comprovante de oficina, na data da audiência, alegando que a Sra. 

Thatielle Silva Schiavinato, preposta da requerida, não compareceu a 

audiência de conciliação, pois teria “estourado” um pneu na estrada. 

Apesar das alegações da requerida, esta não anexou aos autos nenhum 

documento que comprove que a Sra. Thatielle era de fato a preposta da 

audiência, ademais, alega a autora que esta reside nesta urbe, 

trabalhando na Defensoria local, contudo não anexa provas. Assim, ante a 

ausência de comprovação da reclamada de que a Sra. Thatielle era de 

fato a preposta da audiência, Decreto sua revelia, por não comparecer a 

audiência de conciliação. Discutem as partes quanto à regularidade da 

empresa fornecedora, pois, na visão da requerida, foram feitos os avisos 

quando da contratação, quanto a existência de multa pelo cancelamento 

antecipado do serviço. A respeito da multa por rescisão antecipada, a 

rigor não se mostra abusiva a previsão desse tipo de cláusula penal, 

desde que haja contraprestação (geralmente desconto no valor dos 

serviços) e, claro, informação previa e adequada. Dispõe o art. 6º, inciso 

III, do CDC que é direito básico do consumidor “a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 

de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como 

sobre os riscos que apresentem”. Já, o art. 46 do CDC determina que “os 

contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 

consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 

forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 

alcance”. E o art. 54 do CDC, ao disciplinar o contrato de adesão, prevê, 

em seu §4º, que “as cláusulas que implicarem limitação de direito do 

consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 

e fácil compreensão”. Portanto, para a validade das cláusulas gerais que 

sejam desfavoráveis ao consumidor é imprescindível que lhe seja 

conferida a plena informação sobre o produto e serviço, inclusive a 

respeito das cláusulas contratuais que lhe são desfavoráveis, exigindo-se 

cláusula suficientemente destacada, sob pena de não produzir qualquer 

efeito sobre o consumidor. Veja-se, também, a advertência de SÉRGIO 

CAVALIERI FILHO: “O art. 54, §4º, do referido Código admite 

expressamente as cláusulas limitativas do direito do consumidor, 

exigindo-se apenas que elas sejam redigidas com destaque, de modo a 

permitir sua imediata e fácil compreensão. Essas cláusulas, portanto, para 

estarem a salvo de qualquer contestação, dever ser incluídas na apólice 

ou em outro documento qualquer e entregue ao segurado, com toda a 

clareza e transparência possível. Impõe-se, ainda, o esclarecimento ao 

público, com o mesmo vigor com que é feita a chamada de atrativos, pois, 

hoje, pode-se dizer, sem medo de errar, a oferta dos serviços integra o 

cenário da interpretação judicial do contrato” (“Visão Panorâmica do 

Contrato de Seguro, e suas Controvérsias”, Revista do Advogado nº 47). 

Feitas essas considerações, a respeito do direito de informação, 

constata-se que, no caso em tela, a requerida não comprovou ter 

prestado informação adequada ao consumidor, a respeito da previsão da 

multa por rescisão antecipada e, principalmente, do seu respectivo valor. 

Não anexando aos autos o referido contrato entabulado entre as partes a 

fim de, comprovar suas alegações, já tendo inclusive retirado os 

aparelhos da residência da autora. Na falta de informação adequada, 

mostra-se possível o pleito da requerente. Aliás, deve-se consignar, por 

fim, em fechamento à proteção legal conferida ao consumidor, que, por se 

tratar de contrato de adesão, em relação de consumo, as cláusulas 

contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, a teor do 

art. 47 do Código de Defesa do Consumidor No que se refere a danos de 

ordem moral, tenho que não se configuraram na hipótese vertente. É certo 

que a autora foi cobrada por serviço que não desejava manter; todavia, 

não houve repercussões externas, nem descritivo de situações 

perniciosas a atributos de sua personalidade; a situação relatada, de mero 

transtorno ou aborrecimento, afetos à vida moderna em sociedade, por si 

só não podem ser guindadas como suficientes a abalar direitos da 

personalidade do destinatário. A cobrança indevida com a consequente 

inclusão de restritivo de crédito ou a utilização dos meios vexatórios ou 

ultrajantes caracteriza dano moral, visto que presumível o abalo 

psicológico. Todavia, a simples cobrança, sem a inclusão de restrição de 

crédito e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não 

configura dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

SIMPLES COBRANÇA POR CARTA SEM INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANO 

MORAL AFASTADO. SÚMULA 230 DESTE TJRJ. 1 Aplicação da Súmula 

230 deste TJRJ: "Cobrança feita através de missivas, desacompanhada 

de inscrição em cadastro restritivo de crédito, não configura dano moral, 

nem rende ensejo à devolução em dobro". 2. Não consta dos autos 

qualquer prova que indique apontamento indevido da consumidora em 

cadastros restritivos de crédito, ou qualquer outro tipo de cobrança 

vexatória. 3. Sentença de improcedência do pleito indenizatório que se 

mantém. 4. Recurso a que se nega seguimento na forma do art. 557, 

caput, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL 

0185797-32.2009.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO ILOIZIO B. BASTOS, 

Data de Julgamento: 09/01/2012, DECIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data 

de Publicação: 13/01/2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - 

COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO 

MORAL - INOCORRÊNCIA. A simples cobrança indevida, sem a inscrição 

do nome da vítima no cadastro restritivo de crédito, não configura dano 

moral. (TJ-PR 8239585 PR 823958-5 (Acórdão), Relator: Domingos José 

Perfetto, Data de Julgamento: 28/06/2012, 10ª Câmara Cível) Entretanto, 

embora os efeitos da cobrança vexatória sejam presumidos e não 

dependerem de prova, os fatos que ensejaram a cobrança tida como 

vexatória ou ultrajante deve ser comprovado, já que é impossível presumir 

que toda cobrança é vexatória. A propósito: APELAÇÃO CIVEL - 

COBRANÇA DE DÍVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - COBRANÇA 

DE FORMA VEXATÓRIA - ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO 

MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. A cobrança de dívida é ato legítimo decorrente de exercício 

regular de direito e somente gera o dever de indenizar quando houver 

abuso. Não restou configurada a prática de ato ilícito, a cobrança 

realizada pela recorrida, não acarretando responsabilização por danos 

morais, em conseqüência não há dever de indenizar. 2. Consoante o 

disposto no inciso I do artigo 333 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito; não restando como 

provados, impõe-se a improcedência do pedido. 3. Recurso improvido, 

decisão mantida, (TJMT Ap, 90799/2009, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/08/2011, 

Data da publicação no DJE 24/08/2011). Com base nesta linha de 

raciocínio e considerando que não há nos autos prova de qualquer fato 

que possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo que não se 

encontra caracterizado dano moral. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO com 

base no art. 487, I NCPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados para: - DECRETAR A REVELIA da reclamada SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA; - TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão 

de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida 

em exame sumário; - DECLARAR a Rescisão do contrato nº 158206610, 

por desistência da requerente, a partir de agosto de 2014; - DECLARAR a 

inexigibilidade de faturas referentes a serviços prestados após essa data, 

e DECLARAR a inexigibilidade do valor integral da multa por rescisão de 

contrato (multa de fidelidade), sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que a reclamada exigir em 

desacordo, a partir da intimação desta; - Julgar IMPROCEDENTE o pedido 

de dano moral; Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 02 de fevereiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza 

Leiga _______________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 
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qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-43.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NILZELIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000029-43.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NILZELIA DE JESUS 

PEREIRA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por NILZELIA DE JESUS PEREIRA em face 

de NATURA COSMÉTICOS S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Em síntese, alega a autora que não contraiu o 

débito anotado nos órgãos de proteção ao crédito. Não sabe de onde 

provem a dívida, sendo surpreendida pela informação de que em seu 

nome consta apontamento junto à parte Ré. Não sabe de onde provem o 

débito. Seu nome foi indevidamente negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito (SCPC e Serasa), causando-lhe danos morais. 

Requereu a aplicação do CDC com a inversão do ônus da prova e a 

inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ. A requerida apresentou defesa na 

modalidade de contestação sem preliminares, pugnando pela 

improcedência da ação. Disse que a autora foi cadastrada como 

consultora da natura. Manteve relação negocial com a ré. Comprou 

produtos para revender e não pagou. Auferiu lucros e não honrou com o 

pagamento das mercadorias e por esta razão seu nome foi inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito. Passo a análise do mérito. A requerida 

afirma a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

uma vez que a autora é prestadora de serviço autônoma, cadastrada para 

compra e revenda dos produtos, não sendo consumidora final. Em primeiro 

lugar, a pessoa jurídica, quando de dimensão pequena, pode ser 

considerada consumidora, se litigar contra um potente grupo econômico. 

Há de se aplicar a mesma regra à autora, que é prestadora de serviços 

autônoma e revendedora dos produtos da Natura. A vulnerabilidade da 

primeira faz com que ela se emoldure no conceito de consumidor, atraindo 

a incidência da Lei nº 8.078/90. Mitiga-se, com isso, a teoria finalista, para 

a qual consumidor é sempre o destinatário final do produto ou serviço. 

Assim, se a pessoa física ou jurídica não são os destinatários finais, 

encaminhando o produto ou o serviço recebido a terceiro, mas se se 

situarem no terreno da vulnerabilidade, poderão ser considerados 

consumidores. Nesse sentido o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

AGRAVO INTERNO - AGRAVO - INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA 

DE IMÓVEL - ARTIGOS 165, 458 E 535, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - 

REEXAME DE PROVAS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - 

TEORIA FINALISTA MITIGADA. 1.- Tendo o Tribunal de origem 

fundamentado o posicionamento adotado com elementos suficientes à 

resolução da lide, não há que se falar em ofensa aos artigos 165, 458 e 

535, do CPC. 2.- Não examinada a matéria objeto do Recurso Especial pela 

instância a quo, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, 

incide o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3.- A 

convicção a que chegou o Acórdão decorreu da análise do conjunto 

fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o 

reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial 

os enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. 4.- A jurisprudência 

desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa 

física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do 

produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. 

Precedentes (grifei). 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 

402.817/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/12/2013, DJe 04/02/2014). A requerente é uma prestadora de serviços 

autônoma, que litiga contra uma grande empresa. Logo, caracterizada a 

vulnerabilidade, que atrai a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor. O cerne da questão cinge-se em saber se a autora firmou 

contrato com a ré que foi negativado e se quando da inclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, estava inadimplente ou não. Com 

efeito, pela prova amealhada pela requerida, notadamente pelas telas 

sistêmicas, bem como pelas fichas cadastrais, cópia dos documentos 

pessoais e nota de entrega de produtos, resta inconteste, portanto, ter a 

autora firmado e mantido relação comercial/negocial com a ré, como 

revendedora, comprando e revendendo produtos, resultando inconteste a 

celebração do instrumento objeto da anotação, caindo por terra as 

alegações da autora. Ora, não se desconhece que as telas de sistema da 

ré, por si só, não bastam para comprovar a relação jurídica existente entre 

as partes, por se configurarem em documentos unilaterais. Contudo, na 

hipótese dos autos, nota-se que a empresa ré demonstrou, claramente, 

que a requerente era revendedor da empresa ré e deixou de saldar os 

débitos. Ademais, observa-se haver pela tela sistêmica prova do débito e 

da aquisição dos produtos. Ou seja, a autora tinha ciência da contratação, 

era revendedora. Logo, restou afastada a argumentação do autor de que 

desconhecia o débito e que a negativação do seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito fora ilegítima. Desse modo, levando em conta que a 

autora consumidora avençou com a requerida negócio jurídico regular e 

lícito, deixando de quitar o débito, afigura-se regular e legítima a 

negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, posto 

que a requerida agiu no exercício regular de seu direito. Observa-se, 

nessa toada, estar cabalmente provada a existência de relação jurídica 

entre as partes. Assim, não adimplido o pagamento dos produtos 

comprados, a negativação do nome daquela representou o exercício 

regular do direito da requerida, não havendo que se falar na prática de ato 

ilícito, tampouco na ocorrência de dano moral. Em verdade, a autora 

deveria ter comprovado o pagamento dos produtos e não o fazendo 

descumpriu o ajuste, autorizando a cobrança e a inserção de seu nome no 

cadastro de mal pagadores. A propósito da matéria tem-se que a 

negativação de nome de devedor no SCPC e Serasa é perfeitamente 

viável, pois representa o exercício regular de um direito do credor perante 

a inadimplência do cliente consumidor. “As instituições de proteção ao 

crédito encontram-se previstas nos artigos 5º, inciso LXXII, da Magna 

Carta, e 43 da Lei nº 8.078, de 11.9.90, inexistindo restrição normativa ao 

lançamento dos inadimplentes em seus registros. Anotar, portanto, a 

conduta de certo cliente no cadastro do SERASA ou do SCPC é operação 

de rotina que jamais poderá ser vista como ato ilegal ou abusivo, mesmo 

porque a atividade bancária tem nos dados sigilosos do cadastro da 

clientela o principal instrumento de segurança da atividade creditícia que 

desempenha. Por conseguinte, não há danos morais a serem indenizados, 

estando o réu acobertado pela licitude de sua conduta com a inadimplência 

da autora. Nesse sentido, confira-se: Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NEGAÇÃO DERELAÇÃO JURÍDICA 

COM PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISÃO DE DÉBITO, DANOS MORAIS E 

EXCLUSÃO DO NOME DA SERASA - SERVIÇO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA 

DETRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA PARA O ADQUIRENTE - 

PERMANÊNCIA DO CONTRATANTE NA TITULARIDADE DA LINHA - 

RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS EXISTENTES - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO NO NOME DO DEVEDOR NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR 

DO DIREITO - RECURSO IMPROVIDO. Não tomando o alienante de linha 

telefônica a cautela de notificar a empresa prestadora de serviço sobre a 

transferência, a titularidade da linha telefônica permanece com o 

alienante-contratante. Assim, em se tratando de prestação de serviços, 

deve o contratante ser responsabilizado pelo não-pagamento deste 

serviço realizado. Em contrato de prestação de serviço de telefonia, 

estando o contratante em débito, o encaminhamento do nome do devedor 

à SERASA, caracteriza exercício regular do direito, afastando assim 

qualquer pedido de indenização por danos morais. Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina - TJSC. Agravo de instrumento nº 97.006.028-9, da Capital 

Relator: Desembargador Newton Trisotto. (TJMS. Apelação Cível - 

Ordinário nº 2003.009.482-2/0000-00 - Dourados - Terceira Turma Cível - 

Relator: Exmo. Sr. Des. Hamilton Carli.) Desta forma, estando comprovada 

a inadimplência da autora e a regular inscrição e a manutenção de seu 
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nome nos órgãos de proteção ao crédito, de rigor o não acolhimento do 

pedido indenizatório. A inclusão do nome da parte autora no cadastro de 

inadimplentes foi devida. Havendo débito, que é exigível, não há se falar 

em ilegalidade e nem tampouco em dever de indenizar por parte da 

demandada. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO 

IMPROCEDENTE a Ação de Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Reparação por Danos com pedido de liminar; Sem despesas processuais 

e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 25 de fevereiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-43.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NILZELIA DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000029-43.2017.8.11.0038 REQUERENTE: NILZELIA DE JESUS 

PEREIRA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por NILZELIA DE JESUS PEREIRA em face 

de NATURA COSMÉTICOS S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Em síntese, alega a autora que não contraiu o 

débito anotado nos órgãos de proteção ao crédito. Não sabe de onde 

provem a dívida, sendo surpreendida pela informação de que em seu 

nome consta apontamento junto à parte Ré. Não sabe de onde provem o 

débito. Seu nome foi indevidamente negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito (SCPC e Serasa), causando-lhe danos morais. 

Requereu a aplicação do CDC com a inversão do ônus da prova e a 

inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ. A requerida apresentou defesa na 

modalidade de contestação sem preliminares, pugnando pela 

improcedência da ação. Disse que a autora foi cadastrada como 

consultora da natura. Manteve relação negocial com a ré. Comprou 

produtos para revender e não pagou. Auferiu lucros e não honrou com o 

pagamento das mercadorias e por esta razão seu nome foi inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito. Passo a análise do mérito. A requerida 

afirma a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

uma vez que a autora é prestadora de serviço autônoma, cadastrada para 

compra e revenda dos produtos, não sendo consumidora final. Em primeiro 

lugar, a pessoa jurídica, quando de dimensão pequena, pode ser 

considerada consumidora, se litigar contra um potente grupo econômico. 

Há de se aplicar a mesma regra à autora, que é prestadora de serviços 

autônoma e revendedora dos produtos da Natura. A vulnerabilidade da 

primeira faz com que ela se emoldure no conceito de consumidor, atraindo 

a incidência da Lei nº 8.078/90. Mitiga-se, com isso, a teoria finalista, para 

a qual consumidor é sempre o destinatário final do produto ou serviço. 

Assim, se a pessoa física ou jurídica não são os destinatários finais, 

encaminhando o produto ou o serviço recebido a terceiro, mas se se 

situarem no terreno da vulnerabilidade, poderão ser considerados 

consumidores. Nesse sentido o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

AGRAVO INTERNO - AGRAVO - INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA 

DE IMÓVEL - ARTIGOS 165, 458 E 535, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - 

REEXAME DE PROVAS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR - 

TEORIA FINALISTA MITIGADA. 1.- Tendo o Tribunal de origem 

fundamentado o posicionamento adotado com elementos suficientes à 

resolução da lide, não há que se falar em ofensa aos artigos 165, 458 e 

535, do CPC. 2.- Não examinada a matéria objeto do Recurso Especial pela 

instância a quo, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, 

incide o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3.- A 

convicção a que chegou o Acórdão decorreu da análise do conjunto 

fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o 

reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial 

os enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. 4.- A jurisprudência 

desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa 

física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do 

produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. 

Precedentes (grifei). 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 

402.817/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/12/2013, DJe 04/02/2014). A requerente é uma prestadora de serviços 

autônoma, que litiga contra uma grande empresa. Logo, caracterizada a 

vulnerabilidade, que atrai a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor. O cerne da questão cinge-se em saber se a autora firmou 

contrato com a ré que foi negativado e se quando da inclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, estava inadimplente ou não. Com 

efeito, pela prova amealhada pela requerida, notadamente pelas telas 

sistêmicas, bem como pelas fichas cadastrais, cópia dos documentos 

pessoais e nota de entrega de produtos, resta inconteste, portanto, ter a 

autora firmado e mantido relação comercial/negocial com a ré, como 

revendedora, comprando e revendendo produtos, resultando inconteste a 

celebração do instrumento objeto da anotação, caindo por terra as 

alegações da autora. Ora, não se desconhece que as telas de sistema da 

ré, por si só, não bastam para comprovar a relação jurídica existente entre 

as partes, por se configurarem em documentos unilaterais. Contudo, na 

hipótese dos autos, nota-se que a empresa ré demonstrou, claramente, 

que a requerente era revendedor da empresa ré e deixou de saldar os 

débitos. Ademais, observa-se haver pela tela sistêmica prova do débito e 

da aquisição dos produtos. Ou seja, a autora tinha ciência da contratação, 

era revendedora. Logo, restou afastada a argumentação do autor de que 

desconhecia o débito e que a negativação do seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito fora ilegítima. Desse modo, levando em conta que a 

autora consumidora avençou com a requerida negócio jurídico regular e 

lícito, deixando de quitar o débito, afigura-se regular e legítima a 

negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, posto 

que a requerida agiu no exercício regular de seu direito. Observa-se, 

nessa toada, estar cabalmente provada a existência de relação jurídica 

entre as partes. Assim, não adimplido o pagamento dos produtos 

comprados, a negativação do nome daquela representou o exercício 

regular do direito da requerida, não havendo que se falar na prática de ato 

ilícito, tampouco na ocorrência de dano moral. Em verdade, a autora 

deveria ter comprovado o pagamento dos produtos e não o fazendo 

descumpriu o ajuste, autorizando a cobrança e a inserção de seu nome no 

cadastro de mal pagadores. A propósito da matéria tem-se que a 

negativação de nome de devedor no SCPC e Serasa é perfeitamente 

viável, pois representa o exercício regular de um direito do credor perante 

a inadimplência do cliente consumidor. “As instituições de proteção ao 

crédito encontram-se previstas nos artigos 5º, inciso LXXII, da Magna 

Carta, e 43 da Lei nº 8.078, de 11.9.90, inexistindo restrição normativa ao 

lançamento dos inadimplentes em seus registros. Anotar, portanto, a 

conduta de certo cliente no cadastro do SERASA ou do SCPC é operação 

de rotina que jamais poderá ser vista como ato ilegal ou abusivo, mesmo 

porque a atividade bancária tem nos dados sigilosos do cadastro da 

clientela o principal instrumento de segurança da atividade creditícia que 

desempenha. Por conseguinte, não há danos morais a serem indenizados, 

estando o réu acobertado pela licitude de sua conduta com a inadimplência 

da autora. Nesse sentido, confira-se: Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NEGAÇÃO DERELAÇÃO JURÍDICA 

COM PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISÃO DE DÉBITO, DANOS MORAIS E 

EXCLUSÃO DO NOME DA SERASA - SERVIÇO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA 
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DETRANSFERÊNCIA DE LINHA TELEFÔNICA PARA O ADQUIRENTE - 

PERMANÊNCIA DO CONTRATANTE NA TITULARIDADE DA LINHA - 

RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS EXISTENTES - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO NO NOME DO DEVEDOR NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR 

DO DIREITO - RECURSO IMPROVIDO. Não tomando o alienante de linha 

telefônica a cautela de notificar a empresa prestadora de serviço sobre a 

transferência, a titularidade da linha telefônica permanece com o 

alienante-contratante. Assim, em se tratando de prestação de serviços, 

deve o contratante ser responsabilizado pelo não-pagamento deste 

serviço realizado. Em contrato de prestação de serviço de telefonia, 

estando o contratante em débito, o encaminhamento do nome do devedor 

à SERASA, caracteriza exercício regular do direito, afastando assim 

qualquer pedido de indenização por danos morais. Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina - TJSC. Agravo de instrumento nº 97.006.028-9, da Capital 

Relator: Desembargador Newton Trisotto. (TJMS. Apelação Cível - 

Ordinário nº 2003.009.482-2/0000-00 - Dourados - Terceira Turma Cível - 

Relator: Exmo. Sr. Des. Hamilton Carli.) Desta forma, estando comprovada 

a inadimplência da autora e a regular inscrição e a manutenção de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, de rigor o não acolhimento do 

pedido indenizatório. A inclusão do nome da parte autora no cadastro de 

inadimplentes foi devida. Havendo débito, que é exigível, não há se falar 

em ilegalidade e nem tampouco em dever de indenizar por parte da 

demandada. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO 

IMPROCEDENTE a Ação de Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Reparação por Danos com pedido de liminar; Sem despesas processuais 

e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Araputanga-MT, 25 de fevereiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-07.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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. 1000012-07.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO JOSE DE MOURA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas 

pela parte adversa, como motivo para a extinção do processo, se 

confundem com o mérito da ação e serão analisadas em momento 

oportuno. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que teve seu nome negativado indevidamente, uma vez que, não possui 

linha telefônica junto a requerida. Diante dos transtornos vivenciados, 

busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, 

a parte Reclamada em contestação defende a regularidade na prestação 

de seus serviços, ausência do dever de indenizar em razão da 

inocorrência de conduta ilícita praticada, sendo a linha telefônica (65) 9 

9571-9283, pertencente ao autor. Como prova de suas alegações, acosta 

aos autos ligação telefônica na qual o autor aderiu ao plano pos-pago, 

além de telas de seu sistema, que comprovam a relação contratual entre 

as partes, pugnando pela condenação da parte autora em litigância de 

má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, 

notadamente, pela ligação telefônica feita pela atendente Rafaela, a qual 

oferece ao autor uma proposta de migração para o plano pos-pago, 

explicando claramente valores e serviços oferecidos, os quais foram 

aceitos pelo autor, que inclusive confirmou seus dados pessoais, não 

havendo que se falar em ausência de contrato entre as partes, ilegalidade 

da negativação ou cobranças indevidas. Ademais, não cabe a reclamante 

alegar obrigação de juntada de contrato escrito, uma vez que, sabe-se 

que as contratações geralmente são feitas via telefone. Ao lado disso, no 

que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova 

que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte 

consumidora. Embora a promovente alegue ferimento às normas do direito 

do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da lide, 

portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente 

caso. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, ante a efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Diante de tais ponderações, as 

pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo em 

vista a regularidade do débito, acolho o pedido contraposto formulado na 

contestação, de modo que o reclamante deverá pagar à empresa ré o 

valor de R$ 173,74 (cento e setenta e três reais e setenta e quatro 

centavos), com juros e correção monetária a partir do vencimento da 

fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições do 

nome do autor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC. ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 173,74 

(cento e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), relativo às 

faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do vencimento 

da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições 

do nome do autor. Deixo de condenar a parte autora em litigância de 

má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 

80 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 30 de 

janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-07.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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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. 1000012-07.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO JOSE DE MOURA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. As alegações apresentadas 

pela parte adversa, como motivo para a extinção do processo, se 

confundem com o mérito da ação e serão analisadas em momento 

oportuno. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que teve seu nome negativado indevidamente, uma vez que, não possui 

linha telefônica junto a requerida. Diante dos transtornos vivenciados, 

busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. Por outro lado, 

a parte Reclamada em contestação defende a regularidade na prestação 

de seus serviços, ausência do dever de indenizar em razão da 

inocorrência de conduta ilícita praticada, sendo a linha telefônica (65) 9 

9571-9283, pertencente ao autor. Como prova de suas alegações, acosta 

aos autos ligação telefônica na qual o autor aderiu ao plano pos-pago, 

além de telas de seu sistema, que comprovam a relação contratual entre 

as partes, pugnando pela condenação da parte autora em litigância de 

má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na inicial. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro elementos nos 

autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da empresa 

reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela defesa, 

notadamente, pela ligação telefônica feita pela atendente Rafaela, a qual 

oferece ao autor uma proposta de migração para o plano pos-pago, 

explicando claramente valores e serviços oferecidos, os quais foram 

aceitos pelo autor, que inclusive confirmou seus dados pessoais, não 

havendo que se falar em ausência de contrato entre as partes, ilegalidade 

da negativação ou cobranças indevidas. Ademais, não cabe a reclamante 

alegar obrigação de juntada de contrato escrito, uma vez que, sabe-se 

que as contratações geralmente são feitas via telefone. Ao lado disso, no 

que concerne aos danos morais, não vislumbro qualquer indício de prova 

que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte 

consumidora. Embora a promovente alegue ferimento às normas do direito 

do consumidor, não há provas suficientes para a procedência da lide, 

portanto, a improcedência do pedido é medida que se impõe ao presente 

caso. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, ante a efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Diante de tais ponderações, as 

pretensões contidas na inicial são improcedentes. Por outro lado, tendo em 

vista a regularidade do débito, acolho o pedido contraposto formulado na 

contestação, de modo que o reclamante deverá pagar à empresa ré o 

valor de R$ 173,74 (cento e setenta e três reais e setenta e quatro 

centavos), com juros e correção monetária a partir do vencimento da 

fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições do 

nome do autor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

parte autora e declaro, com isso, RESOLVIDO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC. ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 173,74 

(cento e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), relativo às 

faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do vencimento 

da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar as restrições 

do nome do autor. Deixo de condenar a parte autora em litigância de 

má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 

80 do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 30 de 

janeiro de 2018. AISI ANNE LIMA TIAGO Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-29.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CELESTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000017-29.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CASSIA CELESTINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CASSIA CELESTINO 

DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. A parte 

reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade (fls. 29), determinando a legislação – Lei n. 

9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do 

mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer 

PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, 

todavia, que no caso de apresentação de justificativa suficiente da 

ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante CASSIA 

CELESTINO DOS SANTOS no pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. 

Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de extinção 

do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo 

se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 
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isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 

2 0 1 8 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-29.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CELESTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000017-29.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CASSIA CELESTINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Projeto de Sentença Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CASSIA CELESTINO 

DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. A parte 

reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade (fls. 29), determinando a legislação – Lei n. 

9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do 

mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer 

PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, 

todavia, que no caso de apresentação de justificativa suficiente da 

ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante CASSIA 

CELESTINO DOS SANTOS no pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. 

Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de extinção 

do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo 

se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga-MT, 31 de janeiro de 

2 0 1 8 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72554 Nr: 134-37.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Mamedes - OAB:MT 

- 4243

 Isso posto, deixo novamente de reconhecer a minha suspeição e, porque 

não a aceito, DETERMINO a autuação em apartado da petição, mantenho 

como minhas razões as suso, pois não há inimizade ou algo mais a 

esclarecer e, consequentemente, DETERMINO que junte como documentos 

para instrução a integralidade dos autos do processo n. 

2169-67.2017.811.0038 (76422) – incidente de suspeição -, os quais 

poderão esclarecer ao relator a ocorrência ou não dessa exceção. Após 

isso – atuação em apartado e juntada da integralidade do processo 

pretérito de incidente de suspeição decidido pelo Exmo. Des. Paulo da 

Cunha -, DETERMINO, diante da distribuição e processamento perante o 

Juizado Especial Criminal – Lei n. 9.099/95 -, a remessa do incidente ao 

CONSELHO/TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. Sem 

prejuízo disso, DETERMINO o regular processamento e, portanto, que 

aguarde o resultado da audiência outrora já designada para o dia 

19/4/2018, às 14h. Cumpra. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-65.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. C. S. (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

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. 1000077-65.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO DA CRUZ SANTOS REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, 
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art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual de T. da C. S., nascido 

em 27/11/2009, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre pedidos 

outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

realização de consulta com NEUROPEDIATRA, dando à causa o valor de 

R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Narra que o paciente desenvolveu o quadro 

de pneumonia grave e foi submetido a drenagem pleural e em decorrência 

desse procedimento médico, desenvolveu sequelas neurológicas, gerando 

convulsões repetidas, razão pela qual necessita passar por um médico 

com a especialização supracitada e por não dispor de condição 

financeira, solicitou junto ao atendimento público, contudo sem êxito. 

Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de notas de 

evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da 

prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, 

caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, 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 -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, 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. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que sofre de convulsões e a peça inicial veio acompanhada 

de diversos documentos médicos que demonstram o suso narrado, bem 

como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que o 

fornecimento é de responsabilidade do gestor municipal, não é caso de 

urgência ou emergência, contudo deve ser realizado a consulta o mais 

breve possível. Há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, 

cuja doença foi demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, assim 

como presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

uma vez que a demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) e pode 

resultar em perda de oportunidade, sendo verificado a irreversibilidade 

recíproca no caso diante da proporcionalidade entre os direitos envolvidos 

e afastando o risco mais grave, que seria a saúde da pessoa. No 

confronto entre a aparente irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns 

casos, vida, prevalece estes – NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência liminar, pela suficiência das provas apresentadas até o momento 

e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Por fim, esclareço que o não atendimento 

da decisão poderá ensejar providências necessárias outras, entre as 

quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de 

direito público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas 

diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, preenchendo 

a inicial os requisitos essenciais, assim como presentes os requisitos da 

legislação - art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e 

DETERMINO a intimação para que a(s) parte(s) demandada(s), 

solidariamente, promova(m) o tratamento necessário à reclamante da 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados, 

especificamente consulta com NEUROPEDIA seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 5 (cinco) 

dias corridos da intimação, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de 

valores ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento 

do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de 

pedido juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com 

a devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de prestação 

continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou 
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relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para 

essa renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem prejuízo disso e diante da 

existência de Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado 

de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em plantão de 24h (vinte e 

quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma cópia reprográfica para 

o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones informados para eventual 

contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 e (66) 9 9984-6940. O 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, forneça a documentação de que disponha para 

o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indique se a 

medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Defiro a 

excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do CPC, em que pese ser 

prescindível atualmente, observado o disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – 

NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 19 de abril de 2018 - 14:32:47. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-27.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

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. 1000086-27.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ZULMIRO RIBEIRO LOPES 

JUNIOR REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR, em desfavor dos ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, entre 

pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado 

a realização de ANGIOPLASTIA, dando à causa o valor de R$. 36.000,00 

(trinta e seis mil reais). Narra que o requerente sofreu um infarto e 

verificou que a Artéria Circunflexa está com 98% (noventa e oito por 

cento) de obstrução, razão pela qual necessita realizar o procedimento 

cirúrgico com urgência. Atendidas as recomendações da CNGC, fora 

precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, 

parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – 

arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, 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 -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, 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. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que sofreu um infarto e a peça inicial veio acompanhada de 

diversos documentos médicos que demonstram o suso narrado, bem 

como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 
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Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que a situação 

é grave e de caráter urgente, bem como há diversos hospitais 

cadastrados no Estado. Há elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito, cuja doença foi demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, 

assim como presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que a demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) 

e pode resultar em morte, sendo verificado a irreversibilidade recíproca no 

caso diante da proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando 

o risco mais grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a 

aparente irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, 

prevalece estes – NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar, pela suficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Por fim, esclareço que o não atendimento 

da decisão poderá ensejar providências necessárias outras, entre as 

quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de 

direito público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas 

diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, preenchendo 

a inicial os requisitos essenciais, assim como presentes os requisitos da 

legislação - art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e 

DETERMINO a intimação para que a(s) parte(s) demandada(s), 

solidariamente, promova(m) o tratamento necessário à reclamante da 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados, 

especificamente ANGIOPLASTIA seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 24h 

(vinte e quatro horas) corridos da intimação, sob pena de bloqueio de 

ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

prejuízo disso e diante da existência de Central de Regulação de Urgência 

e Emergência do Estado de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em 

plantão de 24h (vinte e quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma 

cópia reprográfica para o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones 

informados para eventual contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 

e (66) 9 9984-6940. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 

de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 19 

de abril de 2018 - 16:14:35. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56208 Nr: 3444-24.2016.811.0026

 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: Valdirene de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pela presente, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos 

intimando a parte autora via DJE/MT, por meio de seu procurador legal, da 

PERÍCIA DESIGNADA PARA O DIA 26 de MAIO DE 2018 ÀS 08H, que 

ocorrerá no Prédio do Fórum de Arenápolis/MT, bem como para, no prazo 

de 10 dias, apresentar os quesitos a serem respondidos pelo expert.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56308 Nr: 30-81.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª Vara Cível e Criminal de Barra do Bugres, Banco 

Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wisis Laurindo Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Ante o teor da certidão de fl. 22, dando conta do decurso de prazo para 

ato da parte autora, devolva-se a presente missiva à origem, consignadas 

as homenagens deste Juízo.

Às providências, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47051 Nr: 283-40.2015.811.0026

 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: Águas de Arenápolis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Gonçalves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 
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OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS...

I. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação e os 

documentos a ela agregados.

II. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

III. Oportunize-se o parecer Ministerial.

IV. Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47519 Nr: 575-25.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge de Oliveira Amorim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Educação, Márcia Paulina dos Santos Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS EMERICH JUNIOR - 

OAB:17582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS...

I. De pronto, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, COLHA-SE o 

parecer Ministerial.

III. Em seguida, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17629 Nr: 1232-11.2008.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Antônio da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:12.330-A/MS, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:19937/PR, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data procedeu-se com o devido cadastramento do 

novel patrono da parte autora, observado o disposto na petição de fl. 74. 

Ademais, considerando o contido na certidão negativa do senhor Oficial 

de Justiça (fl. 80), intimo o patrono da parte autora, via Dje, para requerer 

o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45555 Nr: 1311-77.2014.811.0026

 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: Aurelio Cesar de Freitas Cayres, Jaqueline de Freitas 

Cayres, Sandra Cristina de Freitas Cayres Ferreira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, João Simião de Faria, 

Francisco Lourim Correa, Cicero Severiano da Silva, Valdeci Trindade, 

Sergio da Silva Queiroz, João de Souza, Antonio Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47178 Nr: 360-49.2015.811.0026

 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: LINDON JONSON SANTANA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora da PERÍCIA DESIGNADA PARA O DIA 26 DE MAIO DE 

2018 ÀS 08H a realizar-se no prédio do Fórum de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 560-51.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Severo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fatima Neves - 

OAB:10.737, MARINEY FATIMA NEVES - OAB:10737

 (...) .III – DISPOSITIVO. Diante disso, INDEFIRO o pedido de prisão 

domiciliar, formulado por JOSÉ ANTÔNIO SEVERO DE LIMA.Oficie-se ao 

Diretor da Cadeia Pública local para que proceda com as providências 

necessárias para a permanência do recuperando na cadeia pública em 

que se encontra, devendo ser remetida cópia da presente 

decisão.Intime-se, via DJE, a patrona do recuperando para que informe, no 

prazo de 05 (cinco) dias a data designada para realização da cirurgia, 

ressaltando que deve ser agendada com máxima urgência.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46927 Nr: 227-07.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elói Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER NEVES DE SOUZA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10057/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 VISTOS...

I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67295 Nr: 1222-15.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA LEMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS...

I. Compulsando os autos com vagar, verifico que os documentos em 

anexos a petição inicial encontram-se em desconformidade com o 

disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que os documentos juntados estão 

ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética processual que a 

partir desta se inicia.

II. Por tais razões, INTIME-SE a parte autora para, que no prazo de 10 

(dez) dias, emende a inicial trazendo aos autos cópias legíveis dos 

documentos anexados a pág. 16, sob pena de seu indeferimento e 

extinção do feito.

III. No mesmo prazo, deverá JUNTAR AOS AUTOS CÓPIA DA DECISÃO 

ADMINISTRATIVA que indeferiu a concessão do Beneficio pleiteado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48946 Nr: 1291-52.2015.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ollinto/Olindo Totti Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 I. Ante a certidão negativa de pág. 519, INTIME-SE o requerente, 

pessoalmente e por DJe na pessoa de seu procurador, para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do CPC.

II. Sem prejuízo, no mesmo prazo, o requerente deverá se manifestar 

quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63851 Nr: 4514-42.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elita Vaz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação e os 

documentos a ela agregados.

II. OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos.

III. Certifique-se acerca das intimações referente a audiência redesignada 

para o dia 09 de maio de 2018, às 16:50.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 12775 Nr: 1836-40.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GRAdS, RdSR, JRAdS, MGdSRAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Marques Salate - 

OAB:Promotora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

RELATÓRIO: Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizado pelo 

Ministério Público em substituição processual de GEOVANY RAMOS 

ALVES DA SILVA, MARIA GEISIELE DE SOUZA RAMOS e JUNIOR RAMOS 

ALVES DA SILVA, à época menores impúbere, representados por 

Rosilene de Souza Ramos, em face de GEORGE ALVES DA SILVA, já 

qualificados.

Entrementes, foi determinada a intimação dos exequentes para que 

regularizassem sua capacidade processual, no prazo de 15 (quinze) dias 

– fl. 99.

À fl. 103, foi certificado pelo Oficial de Justiça que deixou de intimar os 

exequentes, por não residir mais no endereço fornecido, bem como foi 

informado pelo dono da propriedade que não conhece as pessoas 

supracitadas.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público requereu a 

extinção do feito - fl. 105.

 FUNDAMENTAÇÃO: Analisando detidamente os autos, constato que não 

mais subsiste razão para o prosseguimento da presente ação decorrente 

da falta de interesse processual e por falta de legitimidade ativa, já que o 

parquet não pode atuar como substituto processual da parte autora que já 

alcançou a maioridade civil.

DISPOSITIVO: Ante o exposto, uma vez presentes os pressupostos do art. 

485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO este feito, sem julgamento de mérito.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61834 Nr: 3430-06.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOABE GOMES DE OLIVEIRA, Rg: 

28038754, Filiação: Conceição Gomes de Oliveira e de Clarinda da Glória 

Oliveira, data de nascimento: 20/12/1985, brasileiro(a), natural de 

Arenápolis-MT, solteiro(a), braçal, Telefone (65) 99325302 pai. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu, em 19.07.2017, denúncia em desfavor de HÉLIO RODRIGUES 

ALVES, vulgo “HELINHO” e JOABE GOMES DE OLIVEIRA, ambos 

qualificado(a)s nos autos, pela suposta prática do(s) crime(s) de (i) 

homicídio qualificado [art. 121, § 2°, IV, do Código Penal], (ii) tentativa de 

homicídio qualificado [art. 121, § 2°, IV e V c/c art. 14, inc. II, ambos do 

Código Penal], com as implicações da Lei 8.072/90, por duas vezes, em 

concurso material [CP, art. 69], e (iii) posse ou porte ilegal de arma de fogo 

de uso restrito [art. 16 da Lei nº 10.826/2003].

Despacho: Vistos.I - OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe a este Juízo se o denunciado está detido em 

estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato Grosso.II – 

Em sendo a resposta negativa, desde já, DETERMINO a citação por edital 
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do acusado, fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no átrio do fórum, 

com a finalidade de responder à acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretende produzir e, até o número de 8 (oito), arrolar testemunhas [Art. 

401 do Código de Processo Penal].Decorrido os prazos, em obediência ao 

artigo 366 do Código de Processo Penal- “Art. 366. Se o acusado, citado 

por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o 

processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a 

produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, 

decretar prisão preventiva, nos termos do art. 312.”- e considerando que 

o legislador pátrio ao editar a norma em apreço, teve o intuito de 

resguardar o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, em 

observância ao princípio de que ninguém pode ser julgado sem ser ouvido 

(nemo inauditus damnari potest), desde já, DECLARO SUSPENSO o 

processo e o prazo prescricional, observado o teor da Súmula 415 do 

Superior Tribunal de Justiça [O período de suspensão do prazo 

prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada].III - CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Cumpra-se.Arenápolis/MT, 15 de dezembro de 

2017.MARINA CARLOS FRANÇAJuíza de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 18 de abril de 2018

Marcello Andrade SantosGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art . 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41199 Nr: 1330-54.2012.811.0026

 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: Agustavo Rodrigues da 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:

 Com supedâneo no Provimento 56/2007 – CGJ, e em cumprimento a 

decisão retro, Intimo o Advogado da parte autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação e/ou requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 649 Nr: 204-28.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Godinho de Freitas, José Luiz 

Mustasso Garcia, Antonio Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data fora cadastrado o novel patrono da parte autora, 

observados os dados de fls. 43/44. No ensejo, em cumprimento a decisão 

de fl. , impulsionam-se os presentes autos para intimar o autor, através de 

seu advogado constituído, para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

interesse no prosseguimento da presente ação, devendo indicar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, sob 

pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17237 Nr: 846-78.2008.811.0026

 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: Antonio Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Iza Márcia 

Costa - OAB:10834/MT, Neula de Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:Mat. 1553487/MT, Renata Cordeiro Uchoa Florêncio - 

OAB:MAT. 1585256

 Em cumprimento a decisão de fls. 158, Intima-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, manifestar e/ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42865 Nr: 995-98.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SUZANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:RS/30820

 Diante da certidão de diligência negativa trazida aos autos às fls. 74 pelo 

Senhor Meirinho, Intima-se o Autor, na pessoa de seu causídico 

constituído, via Dje, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 576 Nr: 116-87.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdST, AdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:2875

 Pela presente, nos termos do art. 152, VI, CPC, intimo a parte autora para 

manifestar-se quanto á constrição às fls. 384 e seguintes, bem como 

sobre as declarações anexadas, tanto para indicar a localização dos 

bens, possibilitando a conclusão da penhora, quanto para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 576 Nr: 116-87.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdST, AdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:2875

 Vistos...

1. DEFIRO o pedido de constrição de veículos 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.

2. 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.

3. Vindo a resposta e existindo bens declarados, JUNTE-SE aos autos, 

passando o feito a correr em segredo de justiça (art. 477 da CNGC). Do 

contrário, 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.

 4. 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.
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 5. Decorrido o prazo supramencionado, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos para as devidas deliberações.

 6. 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13668 Nr: 2083-21.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glória de Jesus Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Turismo Transporte Oliveira Ltda, José Oliveira 

Barbosa Bardaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Vicente Leon - 

OAB:2.249/MT

 Por determinação da MM. Juíza, intimo o patrono da parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documento hábil a provar 

que Vanio Barbosa Batista é sócio da empresa executada, bem como 

informar o número de seu CPF e atual endereço de todos os sócios, 

manifestando-se no que entender de direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61225 Nr: 1238-45.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007 CGJ, impulsiono 

os autos ao exequente, a fim de que se manifeste acerca da petição de 

ref. 36, bem como, para que apresente as Certidões originais no Cartório, 

as quais deverão ser remetidas para cancelamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75478 Nr: 1811-15.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIO BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRODIZIO JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 23031 Nr: 1631-87.2004.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL LADISLAU DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZAEL LADISLAU DA CRUZ, Cpf: 

59372508187, Rg: 903.142, brasileiro(a), solteiro(a), industriário. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do Executado, para cientifica-lo acerca da realização 

do Bloqueio de Bens.

Resumo da Inicial: A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT, 

porpos AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em desfavor de IZAEL LADISLAU 

DA CRUZ, CPF: 593.725.081-87, endereço Rua dos Seringueiros, s/n.°, 

Centro em Aripuanã/MT, ou quem por lei estiver obrigado ao pagamento do 

débito fiscal, isto fazendo pelas razões que seguem. O exequente é 

credor do executado pela quantia de R$. 2.097,56 (dois mil e noventa e 

seta reais e cinquenta e seis centavos).

Despacho/Decisão: Vistos.Antes de determinar o levantamento da 

importância penhorada, determino a intimação do executado, por edital, 

com o prazo de 20 (vinte) dias, sobre a realização do bloqueio.No mais, 

indefiro o pedido de atualização do débito pelo Contador do Juízo, uma vez 

que a exequente é habilitada para realizar tal tarefa. De mais a mais, é 

dever da parte exequente trazer aos autos cálculo atualizado do débito, 

ficando essa tarefa ao encargo do contador judicial somente nos casos 

em que a parte não é assistida por advogado ou quando se depreende 

situação excepcional.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 18 de abril de 2018

Daiane Marilyn VazJuiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73880 Nr: 743-30.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA ANTUNES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GOMES FERREIRA, ASSOCIAÇÃO DE 

PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO NOVO 

HORIZONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para que efetue o complemento da diligência, 

conforme solicitado em certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref: 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75325 Nr: 1713-30.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA LUIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO VICTOR RODRIGUES, JOSE 

EVERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CLEONICE MARIA RODRIGUES 

VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se a exequente a fim de que 

emende a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 23031 Nr: 1631-87.2004.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAEL LADISLAU DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de determinar o levantamento da importância penhorada, determino 

a intimação do executado, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, sobre 

a realização do bloqueio.

No mais, indefiro o pedido de atualização do débito pelo Contador do Juízo, 

uma vez que a exequente é habilitada para realizar tal tarefa. De mais a 

mais, é dever da parte exequente trazer aos autos cálculo atualizado do 

débito, ficando essa tarefa ao encargo do contador judicial somente nos 

casos em que a parte não é assistida por advogado ou quando se 

depreende situação excepcional.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51594 Nr: 296-18.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P DAS FONTES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLITA MONTEIRO BALAN - 

OAB:46.641-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos.

Defiro o pedido formulado às fls.62.

Intime-se o executado para que indique a localização veículo, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como ato 

atentatório à dignidade da justiça.

Com a vinda da informação expeça-se mandado de PENHORA e 

AVALIAÇÃO.

Após, manifeste-se a exequente em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 32213 Nr: 735-39.2007.811.0088

 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: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA JODIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 Vistos.

 Considerando o lapso temporal decorrido desde a formulação do pedido 

de fl. 128, dê-se nova vista dos autos à parte exequente, a fim de que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66999 Nr: 1941-39.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO DA SILVA BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO ITAUCARD 

S.A., em face de NATALINO DA SILVA BRAZ.

A liminar foi deferida (ref. 4).

O autor requereu a desistência da ação (ref. 14).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o juiz homologar a desistência da ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Afere-se dos autos que o requerido não foi citado da ação, portanto, não 

se faz necessária sua concordância quanto ao pedido de desistência.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes pela parte autora.

 Sem honorários.

 Deixo de determinar o desbloqueio do veículo, conforme requerido pela 

parte autora, uma vez que não houve qualquer ordem de bloqueio 

expedido por este Juízo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58928 Nr: 1809-50.2015.811.0088

 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 FINANCIAMENTOS S/A (ATUAL 

DENOMIÇÃO DE BANCO FINASA BMC S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA AVELINA TRIBURTINI DE LIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., em face de ERICA AVELINA 

TRIBURTINI DE LIRI.

A liminar foi deferida (ref. 4).

O autor requereu a desistência da ação (ref. 20).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o juiz homologar a desistência da ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Afere-se dos autos que a requerida não foi citada da ação, portanto, não 

se faz necessária sua concordância quanto ao pedido de desistência.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes pela parte autora.

 Sem honorários.

 Deixo de determinar o desbloqueio do veículo, conforme requerido pela 

parte autora, uma vez que não houve qualquer ordem de bloqueio 

expedido por este Juízo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73541 Nr: 551-97.2018.811.0088

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMBM, JMB, JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Luciana Costa Pereira - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8194-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que efetue o recolhimento das custas para 

expedição de carta precatória à Comarca de Juara-MT, para citação e 

intimação do requerido JOSÉ ALCIR PAULINO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72772 Nr: 5991-11.2017.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 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: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Intimo a parte autora, para que efetue o complemento da diligência, 

conforme solicitado em certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref: 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54844 Nr: 1406-18.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TESSALONICO RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, abro vista a parte exequente para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53902 Nr: 552-24.2014.811.0088

 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: VERDE BRASIL MADEIRAS LTDA, LUIZ ÁUREO 

ZEFERINO, JULIO CESAR ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN FERNANDES RABELO 

- OAB:333-B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a parte Requerente 

para que se manifeste sobre o proseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50340 Nr: 1058-68.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINA RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl.123, 

intime-se novamente a requerente, na pessoa de sua advogada, para que 

se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59948 Nr: 529-10.2016.811.0088

 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: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO

 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:

 DETERMINO:a) a intimação do perito, com as advertências legais – CPC, 

arts. 157 e 158, inclusive acerca do disposto no art. 24 da Resolução 

305/2014, CJF.b) a intimação das partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, indiquem assistente técnico e, ou, 

apresentem quesitos, em 15 dias (art. 465, CPC).c) apresentado(s) no 

prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os quesitos 

a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial nomeado 

cópia reprográfica dos quesitos .d) estabelecido e informado pelo perito 

data, hora e local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem 

as partes, através dos seus advogados constituídos nos autos, para 

c iência e efet ivo comparecimento daquele que ser á 

examinado/vistoriado/avaliado;e) havendo assistentes técnicos nomeados 

e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem as 

partes para o cumprimento do disposto no artigo 477, §1º.Por fim, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, volte-me concluso.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62673 Nr: 2383-39.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

CICERO MANOEL VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b, EMERSON MONTEIRO TAVARES - OAB:19736/O

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 236, RECEBO o recurso de apelação 

interposto pelo acusado José Aparecido Rodrigues dos Santos à ref. 235, 

em seu duplo efeito (art. 597 CPP).

Considerando que as razões da apelação já foram apresentadas, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de 

contrarrazões, no prazo de 08 (oito) dias (art. 600 do CPP).

Oportunamente, remeta-se o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29474 Nr: 157-13.2006.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARIA FRITZEN MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO FRITZEN, ARCENIA SCHAAB FRITZEN, 

EGON FRITZEN, DIVINA MARIA DE OLIVEIRA, LAIS DE OLIVEIRA FRITZEN, 

THAIS DE OLIVEIRA FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 57/2007, considerando 
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o lapso de tempo desde a última decisão, impulsiono o feito intimando a 

parte autora para se manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59210 Nr: 128-11.2016.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado à ref. 45, proceda-se conforme requerido.

 Não obstante o teor da certidão de ref. 45, proceda-se à nova intimação 

da parte autora, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Consigno que a publicação deverá ser exclusivamente no nome do 

advogado Dr. JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, OAB/MT 16168 – 

A.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75243 Nr: 1658-79.2018.811.0088

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dinorá Leite de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THICIANA GABRIELLE 

CARVALHO SAID - OAB:19814/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por suas advogadas, para que apresente seus 

os dados em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justifique 

a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

No mesmo prazo, deverá a parte autora emendar a inicial, acostando aos 

autos cópia integral da escritura pública de inventário extrajudicial, bem 

como cópia de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir sua 

eventual hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51464 Nr: 150-74.2013.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948

 Em cumprimento ao que dispõe o artigo 203, § 4º do NOVO CPC e 

provimento 56/2007/CGJ, impulsiono o feito, intimando o advogado das 

partes, DR. Getulio Gediel dos Santos, a fim de informe acerca do 

cumprimento do acordo homologado por este Juízo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65166 Nr: 532-28.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ROSANE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a necessidade, arrolando eventuais testemunhas, 

tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e julgamento do 

feito.

Ao mesmo tempo, CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto ao julgamento do 

Agravo de instrumento interposto nos autos, devendo juntar extrato de 

andamento ao processo.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59857 Nr: 489-28.2016.811.0088

 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: MAFALDA LUIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRO ROMALDO WEISSHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 Vistos etc.

 Ante o teor dos pedidos formulados pela inventariante à ref. 145, dê-se 

vista dos autos à parte demandada para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, à conclusão.

Cumpra-se com urgência.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 09/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA COMARCA DE BRASNORTE-MT.

* O Edital n° 09/2018 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): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 1020 Nr: 1075-49.2004.811.0100

 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): MARINO BARBERO HERRERO, RUBENS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Dalto - OAB:MT 1.682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seu advogado, do 

inteiro teor da sentença a seguir transcrita: "Código: 1020

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por BANCO 

BAMERINDUS DO BRASIL S/A em face de MARINO BARBEIRO 

HERRERO-ME e RUBENS PEREIRA. Tendo em vista a certidão de fls. 140, 

verifico que o processo encontra-se indevidamente paralisado e sem 

movimentação por inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias. 

Nesses casos o NCPC dispõe que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 679 de 810



quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Art. 354. Ocorrendo 

qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz 

proferirá sentença. Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do 

NCPC. CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais. 

Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23599 Nr: 1301-78.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULCI BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Ramos - 

OAB:3559-B/MT

 Certifico que, o Exequente apresentou Recurso de Apelação 

tempestivamente às fls. 64/69, assim nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento do CGJ, INTIMO A PARTE EXECUTADA, na pessoa de seu 

advogado, para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66642 Nr: 2112-57.2017.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASÉGGIO, ENI WEBBER BASÉGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a este Juízo as guia devidamente 

recolhida de distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de 

Tangará da Serra/MT, cuja finalidade é a intimação do apelado para 

apresentar contrarrazões, sendo que referida guia pode ser obtida pelo 

site www.tjmt.jus.br, ícone Outros Serviços- Guias- Primeira Instância- 

Forum/ Comarcas- Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9419 Nr: 258-82.2004.811.0100

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DEMOLINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosane Maria da Rosa Susin - 

OAB:17375/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:, Sisane Vanzella - OAB:MT-5.971

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado(a) para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, proceda recolhimento das custas processuais 

pendentes nos autos, no valor de R$ 642,17 (Seiscentos e quarenta e 

dois reais e dezessete centavos). Sob pena de anotação à margem da 

distribuição. Item 2.14.11 – CNGC: Em relação aos processos distribuídos 

antes da vigência da Lei 7.603/2001, inclusive os do Juizado Especial 

Cível, nas hipóteses previstas nos incisos II, III, IV e V, do subitem 5.9.1, 

extintos ou arquivados, e pendentes do recolhimento de custas, deverá o 

valor ser informado e anotado na margem da distribuição, para que, diante 

de eventual solicitação de certidão, possa o Cartório Distribuidor constar a 

referência formal ao inadimplemento dos encargos. (Redação alterada 

pelo Provimento n.º 13/08 - CGJ), ou envio para PROTESTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65789 Nr: 1568-69.2017.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEITE DO CARMO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE, ALEXANDRE 

COSTA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22629 Nr: 1548-93.2008.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DA SILVA LEITE.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 Vistos etc.[...], ao tempo em que REVOGO a prisão preventiva de JOSÉ 

MARIA DA SILVA LEITE, aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do Código de 

Processo Penal e, em consonância com a manifestação ministerial, 

mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares: a) 

CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado, 

comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;b) COMPARECER 

mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na Secretaria deste 

Juízo, para informar e justificar suas atividades; c) NÃO SE AUSENTAR 

desta Comarca de Brasnorte, por mais de 15 (quinze) dias, sem 

autorização prévia do Juízo; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO 

FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer 

substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, 

boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas 

e festas em locais abertos ao público em geral;e) RECOLHER-SE em sua 

residência no período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, 

salvo por motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo 

Juízo onde estiver residindo ef) NÃO SE ENVOLVER em outro fato 

criminalmente ilícito.Advirto o acusado que as medidas cautelares ora 

aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso 

sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à garantia da ordem 

pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias até o 

fim do processo, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo 

Penal.Intime-se a defesa, via publicação na imprensa e o acusado, por 

oficial de justiça, o qual deverá cientificar JOSÉ MARIA DA SILVA LEITE do 

teor desta decisão e colher seu eventual aceite, acerca às condições ora 

impostas.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o adequado 

e servindo a cópia desta decisão como o necessário 

(mandado /ca r ta /ca r ta  p reca tó r ia /o f í c io /no t i f i cação / te rmo  de 

compromisso/alvará de soltura, se por outro motivo o acusado não estiver 

preso).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-78.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000109-78.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

35.620,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: GILMAR DE ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: JEOVA 

OLIVEIRA DOS SANTOS Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: GILMAR 

DE ALMEIDA SANTOS Endereço: Sitio Vó Ernestina, Gleba São Bento, 

zona rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 08/06/2018 

às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30459 Nr: 212-48.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTONIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 INTIMAR ADVOGADO PARA DO DESPACHO:

Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Verifica-se que o denunciado teria descumprido as condições 

estabelecidas na suspensão condicional do processo, conforme certidão 

de fls. 106/107.

Assim, em consonância com o requerimento do Ministério Público, às fls. 

108, antes de deliberar acerca da revogação do benefício, designo 

audiência de justificação para o dia 21 de maio de 2018, às 17h30min 

(horário de Cuiabá/MT).

Intime-se o réu e seu patrono pessoalmente (fls. 85) para comparecem à 

audiência supra designada.

Intimem-se.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35544 Nr: 878-78.2015.811.0110

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição das 

testemunhas. Declaro encerrada a instrução. Permaneçam-se os autos 

conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35414 Nr: 826-82.2015.811.0110

 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: AADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, THIAGO BORGES DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 164.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

A parte autora requer a execução de sentença, assim recebo a petição de 

fls. 119/122 como Cumprimento de Sentença, tendo em vista a certidão de 

trânsito em julgado de fl. 124.

Dessa forma, intime-se o requerido para pagar o débito no valor de R$ 

52.020,86 (cinquenta e dois mil e vinte reais e oitenta e seis centavos), no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar; nos termos 

do art. 523, §1°, do CPC.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o requerido, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput, do art. 525, do 

CPC, manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37344 Nr: 2-55.2017.811.0110

 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: AILTON JACINTO SILVERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127A

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Primeiramente, o autor requer a análise 

da inversão do ônus da prova, vindicando tal situação diante da 

hipossuficiência dos autores. Lado outro, o requerido pediu o afastamento 

da inversão do ônus da prova com base nos ditames do CPC, nos termos 

do art. 373, inc. I. É o relatório. Fundamento e decido. A demanda objeto da 

lide se refere ao fornecimento de energia elétrica, não havendo 

controvérsia sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive a luz do exposto na contestação de folhas 131-v/132. Nesse 

prisma importante salientar que a inversão do ônus da prova é uma regra 

de instrução, o que já está pacificado nos tribunais, desta forma tem-se 

que oportunizar as partes a possibilidade de se desincumbirem de tais 

encargos. Depreende-se dos feitos que os autores apresentam 

hipossuficiência técnica e informacional em relação ao objeto da lide, 

posto isso, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor dos autores, no 

entanto, CONCEDO o prazo de 10 dias para que o requerido manifeste 

interesse na produção de outras provas, do que desde já sai intimado. 

Caso haja pedido de produção de novas provas pelo requerido, voltem-me 

os autos conclusos para deliberação. Defiro a juntada da carta de 

preposição e concedo o prazo de 5 dias para juntada do 

substabelecimento. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36917 Nr: 593-51.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPERDIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERZILEI PINTO MUSSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Em análise aos autos, verifica-se às fls. 61/62, pedido da advogada Dra. 

IANDRA SANTOS MORAIS, a qual requer a expedição de certidão de URH 

em seu favor.

Depreende-se da informação de fl. 69 que a advogada fora nomeada pela 

Diretoria do Foro desta comarca.

A causídica nomeada atuou em favor da parte requerente na integralidade 

da ação declaratória. Diante disso, fixo o valor de 04(quatro) URH’s, por 

sua atuação, conforme Tabela IX, 22, 22.1 da OAB/MT.

EXPEÇA-SE certidão de honorários advocatícios, em nome de I. S. MORAIS 
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Sociedade Individual de Advocacia, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita na OAB/MT 1.119 e no CNPJ: 27.553.389/0001-59, que deverão 

ser custeados pelo Estado de Mato Grosso.

 Como a sentença contida nos autos já transitou em julgado (fl.67), 

arquivem-se os presentes autos com as devidas baixas.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30909 Nr: 680-12.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Danos Morais (fls. 04/15), proposta por JOSEFA 

LOPES DOS SANTOS em face de CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT.

O processo foi extinto (fls.121/121-v), ante a ausência da parte autora na 

audiência de conciliação. Tendo sido esta condenada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, apresentadas à fl. 123.

Determinada a intimação pessoal da parte autora, fora informado que ela 

viera a óbito, conforme certidão de fl. 133. Ressalto que não fora juntada 

aos autos a suposta certidão de óbito da Sra. Josefa Lopes dos Santos.

Dessa forma, as custas se encontram pendentes de recolhimento.

Neste sentir, tendo em vista que já foi procedida a averbação das custas 

a margem da distribuição, fl. 129-v, em atenção ao artigo 467, da CNGC , 

arquivem-se os autos sem baixa.

No mesmo ato, PROCEDA-SE na forma do Provimento nº 88/2014/CGJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33363 Nr: 924-04.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SANTOS BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO REGIO GONÇALVES DOS SANTOS 

FILHO, RENATO REGIO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos, etc.

Diante da juntada dos documentos de folhas 56/58, intime-se o requerido 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82140 Nr: 1330-86.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LUIZ BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37.420 OAB/GO

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de inquirição de Testemunha- Réu Rafael Walker, à Comarca 

de Sinop/MT, via malote digital, devendo os(as) advogado dos(as) partes 

acompanhar o andamento da missiva naquele juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97137 Nr: 1854-44.2017.811.0101

 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: FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMA DE LIMA SILVA, ANTONIO, VELA, 

VENTANIA, OLIMPIO FLORES, NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PIETRO BIASI - 

OAB:20488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384

 Ante o exposto, DEFIRO a LIMINAR na forma pleiteada para o fim de 

determinar que o Requerido se abstenha de praticar qualquer ato de 

violência, turbação e esbulho na propriedade da parte autora, sob pena de 

aplicação de multa pecuniária de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 537, do Código de Processo Civil.Expeça-se mandado proibitório e 

cominatório, cabendo ao executor da Ordem Judicial todo o cuidado que 

se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto 

possível, o conflito ou a contenda física com o Requerido ou terceiros a 

mando dele que poderão estar na área.Autorizo a prática dos atos na 

forma do art. 212, § 2° do Código de Processo Civil. 2. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 564 do Código de Processo Civil.3. 

Intimem-se. 4. Cumpra-se.5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de maio de 2018, às 14:00 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como interrogatório dos réus (art. 400, CPP). (...) 10. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48240 Nr: 735-97.2007.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ATLANTICO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT13245, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERTON AUDREY 

NICARETTA - OAB:10710/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - 

OAB:6296

 1. (...) 2. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de 

averiguar a existência de bens em nome da empresa Executada 

TRANSPORTADORA ATLANTICO LTDA, CNPJ: 01.292.770/0001-18. 

Considerando que a propriedade de bem móvel transfere-se com a 
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simples tradição nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, podendo 

eventualmente o(s) veículo(s), em nome da(s) parte(s) executada(s), 

constantes do sistema RENAJUD já ser(em) de propriedade e estar(em) na 

posse de outrem, situação que, se deferida a constrição sem a devida 

cautela, poderia afetar direito de terceiro(s) de boa-fé e, por 

consequência, ocasionar a oposição de embargos de terceiro, fazendo 

com que o presente feito se arraste por ainda mais tempo, determino, 

desde já, em caso da penhora on line ser total ou parcialmente infrutífera, 

apenas a busca de veículos em nome da(s) parte(s) executada(s) 

utilizando-se do sistema RENAJUD. Neste sentido: “PROPRIEDADE DE 

BENS MÓVEIS – SIMPLES TRADIÇÃO – A propriedade dos bens móveis 

transmite-se por simples tradição, pelo que se considera proprietário 

aquele com quem for o bem encontrado”. (TRT 8ª R. – AP 

01469-2004-007-08-00-9 – 3ª T. – Rel. Juiz José Maria Quadros de 

Alencar – J. 06.12.2004). Sendo frutífera a busca de veículos pelo sistema 

RENAJUD, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do(s) 

veículos(s) encontrado(s), devendo o oficial de justiça certificar, através 

de documentos, vizinhos, entre outros meios, se o(s) veículo(s), objeto(s) 

da constrição, é (são) realmente de propriedade da(s) parte(s) 

executada(s) e se encontra(m)-se em sua posse. Para o cumprimento do 

referido mandado, a parte exequente deve fornecer todas as informações 

necessárias para encontrar o(s) veículo(s) e o(s) executado(s), bem 

como os meios necessários para remoção do bem. 3. Defiro o pedido de 

consulta via sistema CEI ANOREG. O resultado da consulta encontra-se 

em anexo. 4. Com o resultado da consulta, intime-se a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Diligências 

necessárias. 6. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80773 Nr: 1119-84.2012.811.0101

 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: DELMIRA ROSA BERNARDINO, NELSON BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, Cléia Marques de 

Albuquerque, Vera Helena Grandini, Nildo Barros de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Autos n.1119-84.2012 (Id. 80773) Vistos. 1. Entendo desnecessária a 

citação por edital da confinante Vera Helena Grandini, eis que a citação de 

terceiros interessados supre tal omissão.2. Presentes estão os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Da mesma feita, as partes são legítimas e estão bem 

representadas nos autos. Não há, por ora, nulidades a serem 

reconhecidas assim como não há preliminares. Declaro saneado o 

processo.3. Fixo os seguintes pontos controvertidos, quanto à matéria 

fática: a) a existência de posse mansa e pacífica sobre o bem; b) lapso 

temporal e c) animus domini.4. As partes ficam cientes de que poderão 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).5. Designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

dia 05 de junho de 2018, às 14:00 horas.5.1 Intime-se a parte autora para 

prestar depoimento pessoal.5.2 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO.Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC).A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC).5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá à 

parte que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos 

termos do artigo 455 do CPC.6. Ainda, intime-se a parte autora para 

acostar aos autos o pagamento de tributos (IPTU) e contas de 

água/energia elétrica, atualizados, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52575 Nr: 556-61.2010.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida 

cobrada no presente feito, a título de cumprimento de sentença, sob pena 

de não o fazendo, incidir multa no montante da condenação no percentual 

de 10% (dez por cento).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46309 Nr: 343-94.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Henrique Peixoto de 

Oliveira - OAB:22613/O, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:122800/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito 

remanescente, no valor de R$ 52.936,17 (cinquenta e dois mil, novecentos 

e trinta e seis reais e dezessete centavos), conforme cálculo de fls. 

186/188, sob pena de não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) 

e, também, de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), 

conforme previsão do § 1º, do art. 523 do NCPC, fica o executado 

CIENTIFICADO que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

poderá opor embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 525, do CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43766 Nr: 32-50.1999.811.0101

 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: Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO VENEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIANCARDINI NETO - 

OAB:MT-1.746 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUTO POSTO VENEZA LTDA, CNPJ: 

24955452000195. 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$ 709,93 (Setecentos e nove reais e noventa e 

tres centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de anotação das custas à margem da distribuição e 

protesto do saldo devedor de custas judiciais.

 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 ANGELA 

BACHINI CAMPANA, digitei.

Cláudia, 18 de abril de 2018

MARIA ANGELA BACHINI CAMPANA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98801 Nr: 2703-16.2017.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIAO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 98801) Ação de concessão de benefício previdenciário 

Requerente: DAMIAO BARBOSA DA SILVA Requerido: INSS Vistos. 1. (...) 

3. Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte 

autora exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e 

c) se cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de 

que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

de junho de 2018, às 15:00 horas. 5.1 Intimem-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 (...) Cláudia, 19 de abril de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98490 Nr: 2549-95.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACIANA BRITO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 98490) Ação de concessão de benefício previdenciário 

Requerente: CACIANA BRITO OLIVEIRA Requerido: INSS Vistos. 1. (...). 3. 

Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte autora 

exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e c) se 

cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

de junho de 2018, às 14:00 horas. 5.1 Intimem-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 (...) Cláudia, 19 de abril de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88511 Nr: 1755-45.2015.811.0101

 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: JOSUE DEPRÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 88511) Ação de concessão de benefício previdenciário 

Requerente: JOSUE DEPRÁ Requerido: INSS Vistos. 1. (...) 3. Fixo como 

pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte autora exerceu 

atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e c) se cumpriu o 

período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de que poderão 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

de junho de 2018, às 17:00 horas. 5.1 Intimem-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 (...) Cláudia, 19 de abril de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98279 Nr: 2451-13.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - 

OAB:MT 8016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 98289) Ação de concessão de benefício previdenciário 

Requerente: MARIA GONÇALVES LIMA Requerido: INSS Vistos. 1. (...) 3. 

Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte autora 

exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e c) se 

cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

de junho de 2018, às 16:00 horas. 5.1 Intimem-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 (...) Cláudia, 19 de abril de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98289 Nr: 2458-05.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - 

OAB:MT 8016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 98289) Ação de concessão de benefício previdenciário 

Requerente: SEBASTIÃO MARTINS Requerido: INSS Vistos. 1. (...) 3. Fixo 

como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte autora 

exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e c) se 

cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

de junho de 2018, às 15:00 horas. 5.1 Intimem-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 (...) Cláudia, 19 de abril de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98374 Nr: 2500-54.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA LEÃO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - 

OAB:MT 8016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 98374) Ação de concessão de benefício previdenciário 

Requerente: ANALIA LEÃO DE AGUIAR Requerido: INSS Vistos. 1. (...) 3. 

Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte autora 

exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e c) se 

cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

de junho de 2018, às 14:00 horas. 5.1 Intimem-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. (...) Cláudia, 19 de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89161 Nr: 225-69.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, a fim de DECLARAR inexistente o débito referente ao 

contrato nº 505043331, no importe de R$ 69,27 (sessenta e nove reais e 

vinte e sete centavos), que gerou a negativação de seu nome, 

confirmando a liminar proferida no dia 23.03.2016 (Referência 04).Defiro o 

pedido da parte requerida para retificação do nome da empresa, devendo 

constar OI MÓVEL S/A. Ao Distribuidor para as alterações. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor. Em razão da sucumbência 

recíproca, condeno as partes em custas pro rata, nos termos do artigo 86 

do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a parte Autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita.Cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seus respectivos patronos.P.R.I.Após o trânsito em 

julgado, em não havendo qualquer requerimento, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo.Cláudia, 19 de abril de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90748 Nr: 976-56.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDC, SDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 19/07/2018 às 14:00 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes e dar ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92116 Nr: 1778-54.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leci da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (07.05.2014), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.(...) 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cláudia, 19 de abril de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84696 Nr: 1551-35.2014.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ALVES DA SILVA RIBEIRO, ADEMIR 

RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Dinarte Soares - 

OAB:MT11.875

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Excepta, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

382,46 (trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença proferida nos autos. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o 

valor O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum de Cláudia aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87132 Nr: 1135-33.2015.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES DILL ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O, JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB/MT 15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Excipiente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença proferida nos autos. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o 

valor O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum de Cláudia aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87128 Nr: 1132-78.2015.811.0101

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES DILL ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O, JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB/MT 15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Excipiente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença proferida nos autos. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o 

valor O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum de Cláudia aos cuidados da Central de Arrecadação e 
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Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98507 Nr: 1003653-31.2016.811.0040

 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: EVALDO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OAB/MT 15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

253,40 (duzentos e cinqueta e três reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença proferida nos autos. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 188,42 (cento e oitenta e oito 

reais e quarenta e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 64,97 (sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Cláudia aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91645 Nr: 80-91.2016.611.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI ENGSTER ZANQUI , ADEMARCI CHAQUIME 

BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PT - DIRETORIO MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Ferreira Andrade - 

OAB:MT-20.463-O, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - OAB:17293-O 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

511,26 (quinhentos e onze reais e vinte e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença proferida nos autos. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 381,93 (trezentos e oitenta e um 

reais e noventa e três centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 129,33 (cento e vinte e nove reais e trinta e três centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Cláudia aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85941 Nr: 564-62.2015.811.0101

 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: MARTIN EDMUNDO NILSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 85941) Ação de concessão de benefício previdenciário 

Requerente: MARTIN EDMUNDO NILSON Requerido: INSS Vistos. 1(...) 3. 

Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte autora 

exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e c) se 

cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

de maio de 2018, às 16:00 horas. 5.1 Intimem-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. (...) Cláudia, 19 de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95853 Nr: 1204-94.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINA ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 95853) Ação de concessão de benefício previdenciário 

Requerente: ROZALINA ROCHA DOS SANTOS Requerido: INSS Vistos. 

1(...) 3. Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a 

parte autora exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de 

segurado; e c) se cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes 

ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de junho de 2018, às 13:00 horas. 5.1 Intimem-se a parte 

autora para comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o 

rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. (...) Cláudia, 19 de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96259 Nr: 1391-05.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DA SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 96259) Ação de concessão de benefício previdenciário 

Requerente: HELENA DA SILVA ROSA Requerido: INSS Vistos. 1. (...) 3. 

Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte autora 

exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e c) se 

cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

de junho de 2018, às 17:00 horas. 5.1 Intimem-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. Cláudia, 19 de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98491 Nr: 2550-80.2017.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 98491) Ação de benefício de pensão por morte 

Requerente: JOSE CARLOS FILHO Vistos. 1. (...) 3. Fixo como pontos 

controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte autora dependia 

economicamente da falecida. 4. As partes ficam cientes de que poderão 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 

de junho de 2018, às 16:00 horas. 5.1 Intimem-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. (...) Cláudia, 19 de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96707 Nr: 1627-54.2017.811.0101

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença proferida nos autos. 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$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral do Fórum de Cláudia aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010158-95.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAES DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA CRISTINA CAMPOS FILGUEIRAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010158-95.2014.8.11.0101 Exequente: 

EXEQUENTE: DANIEL PAES DE ANDRADE Executado: EXECUTADO: 

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS, GILMARA CRISTINA CAMPOS 

FILGUEIRAS DOS SANTOS Vistos. 1. Diante do bloqueio de valores por 

meio do sistema Bacenjud, ainda que inferior ao montante do cumprimento 

de sentença/execução, intime-se o Requerido/executado, na pessoa de 

seu respectivo advogado caso tenha, consignando-se o prazo de 05 

(cinco) dias para querendo apresentar manifestação, nos termos do artigo 

854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 2. Ainda, intime-se o 

Requerente/Exequente acerca do bloqueio via sistema Bacenjud, a fim de 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Int. 3. 

Diligências necessárias. Cláudia, 20 de março de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010158-95.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAES DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA CRISTINA CAMPOS FILGUEIRAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010158-95.2014.8.11.0101 Exequente: 

EXEQUENTE: DANIEL PAES DE ANDRADE Executado: EXECUTADO: 

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS, GILMARA CRISTINA CAMPOS 

FILGUEIRAS DOS SANTOS Vistos. 1. Diante do bloqueio de valores por 

meio do sistema Bacenjud, ainda que inferior ao montante do cumprimento 

de sentença/execução, intime-se o Requerido/executado, na pessoa de 

seu respectivo advogado caso tenha, consignando-se o prazo de 05 

(cinco) dias para querendo apresentar manifestação, nos termos do artigo 

854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 2. Ainda, intime-se o 

Requerente/Exequente acerca do bloqueio via sistema Bacenjud, a fim de 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Int. 3. 

Diligências necessárias. Cláudia, 20 de março de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 42322 Nr: 1302-77.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSO

Impulsiono os autos para intimar a Defesa do réu para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61597 Nr: 666-77.2012.811.0105

 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: IZABEL MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 17/17v. Este valor 
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deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e oitenta e 

seis reais e noventa e oito centavos), para recolhimento das custas e R$ 

110,13 (cento e dez reais e treze centavos), para fins da guia taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE-PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF/CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colniza aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67078 Nr: 1160-52.2015.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARACY RENATA DE BASTOS 

SILVEIRA - OAB:112510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte Autora 

para manifestar acerca da manifestação do Ministério Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67269 Nr: 1253-15.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, DIVINO 

PAULO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

que recolha o valor da diligência do Sr Oficial de Justiça por meio do 

sistema CPD- Central de Pagamento de Diigência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32607 Nr: 787-31.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto a ELIAS ALVES DA 414CRUZ, o que se faz, 

dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos do Código 

Penal. Sem custas e condenação em despesas.Por fim, à SECRETARIA 

para:1.Intimar a Defesa (pessoalmente, se Defensor nomeado);2.Intimar o 

Ministério Público;3.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquivar com as baixas (inclusive em banco de dados) e anotações 

necessárias.Cotriguaçu/MT, 18 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64721 Nr: 53-70.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LUZ LOPES, CARLOS 

FERREIRA DA CRUZ, CLEITON ALEXANDRO DOS REIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 16.206E, CLARI JOSÉ STUANI - OAB:OAB/MT 21.949/O, 

EDGAR ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - OAB:2781, HERALDO FELIPE DE 

FARIA - OAB:OAB/TO 3.874, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A/MT

 Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 12/03/2018, 

foi disponibilizado no DJE nº 10216, de 13/03/2018 e publicado no dia 

14/03/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: CLARI JOSÉ STUANI - OAB:OAB/MT 16.206E, CLARI JOSÉ 

STUANI - OAB:OAB/MT 21.949/O, HERALDO FELIPE DE FARIA - 

OAB:OAB/TO 3.874, OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - 

OAB:6702, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682/A/MT, 

representando o polo passivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73752 Nr: 1243-97.2017.811.0099

 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: CARMELITA RAMOS DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[...]: RECEBE-SE A INICIAL. Oportuno consignar, também, que não 

se marcará audiência de conciliação, por causa de sua inviabilidade, já 

que a Procuradoria não se faz presente. Há específico ponto que merece 

atenção pela parte-autora: valor da causa. Como se trata de benefício 

previdenciário, o valor da causa deve corresponder à soma de parcelas 

(12), motivo pelo qual deve a parte-autora corrigi-lo. Isso, porém, não terá 

o condão de impedir a citação do INSS, considerando a peculiaridade do 

caso. Assim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-autora para, em 15 

dias, corrigir o valor da causa;2.INDEPENDENTE do primeiro item, CITAR o 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, isso para responder 

(inclusive contestar) o contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 

(trinta) dias (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC, devendo ser observado o termo 

de Convênio firmado entre o TJMT e a Procuradoria Geral Federal;3.Após, 

à parte-autora para impugnação (caso haja resposta com contestação) ou 

especificação de provas (caso haja revelia);4.Após, conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31495 Nr: 1042-23.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREZ DE ASSIS - Vulgo "Polaco"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON PEREZ DE ASSIS - VULGO 

"POLACO", Filiação: Dalva Perez de Assis e Ailton Gaspar de Assis, data 

de nascimento: 12/09/1974, brasileiro(a), natural de Goerê-PR, solteiro(a), 

serviços gerais. 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.
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Resumo da Inicial: O réu foi denunciado pelo Ministério Público como 

incurso no artigo 155, parágarfo primeiro, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Cite-se o acusado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, do 

CPP.Requisitem-se os antecedentes e certidões criminais, conforme 

requerido pelo 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, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 19 de abril de 2018

Carlos Roberto BertuciniGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67383 Nr: 1290-42.2015.811.0099

 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: FABRICIA JORGE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681

 Vistos...

 Por não ter havido conciliação, SAEM a requerida INTIMADA para que, no 

prazo de 15 dias apresente resposta (inclusive contestação);

Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos 

ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnar no prazo 

legal;

Após, conclusos.

Saem os presentes intimados.

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62734 Nr: 1092-73.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de ABRIR VISTAS às parte requerida para 

apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62185 Nr: 589-52.2013.811.0099

 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: DIONE BARBARA DE ANDRADE OLIVEIRA, COR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RODRIGUES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COTRIGUAÇU - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30DIAS

AUTOS N.º 589-52.2013.811.0099

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: DIONE BARBARA DE ANDRADE OLIVEIRA e CLARA 

OLIVEIRA RODRIGUES

PARTE REQUERIDA: IVANILDO RODRIGUES ROSA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Ivanildo Rodrigues Rosa Filiação: Camilo 

Rosa de Jesus e Lucimar Rodrigues Rosa, brasileiro(a), , Endereço: Lugar 

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$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

57-58. Este valor deverá ser lançado para o recolhimento das custas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. 

O sistema vai gerar o Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, no prazo de 5 DIAS dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital. Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e CPF, das parte requerida dos autos, junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT..

 Eu, Elaine Castanha Bonavigo, digitei.

 Cotriguaçu - MT, 19 de abril de 2018

Juliana Luiza Haupenthal Berwanger

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36010 Nr: 865-54.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE COTRIGUAÇU - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 865-54.2011.811.0099

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VILMA OLIVEIRA GOMES

PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA FREITAS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Marcos Alexandre de Souza Freitas 

Filiação: João Raimundo Freitas e Mirian José de Souza Freitas, 

brasileiro(a), natural de Pimenta bueno-RO, solteiro(a), serviços gerais, 

Endereço: 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$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

57-58. Este valor deverá ser lançado para o recolhimento das custas. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. 

O sistema vai gerar o Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, no prazo de 5 DIAS dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital. Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e CPF, das parte requerida dos autos, junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT..

 Eu, Elaine Castanha Bonavigo, digitei.

 Cotriguaçu - MT, 19 de abril de 2018.

Juliana Luiza Haupenthal Berwanger
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Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66030 Nr: 696-28.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDIVAM DA SILVA CONCEIÇÃO, vulgo 

"baixinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 17/05/2018, às 

18h40min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo), vítima e também o interrogatório do réu. 

IMPORTANTE PONTUAR QUE SERÁ CONSIDERADA COMO CONSTITUÍDA 

A DEFESA, CONSIDERANDO A PROCURAÇÃO JUNTADA. 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 60 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, a vítima, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA).Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62780 Nr: 1140-32.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. Não entrando no mérito 

acerca dos argumentos sobre o conceito e imprescindibilidade do 

reconhecimento de pessoa tecidos pela Defesa, concorda-se com a 

possibilidade (atente-se para o termo: possibilidade), [...] Ciência ao 

Ministério Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62734 Nr: 1092-73.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos...

 Encerrada a instrução probatória, à SECRETARIA para:

1. DAR VISTAS às partes para apresentarem alegações finais, no prazo 

legal;

2. Após, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66016 Nr: 685-96.2015.811.0099

 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): CICILIO ROSA NETO, HELVES DE OLIVEIRA 

HENRIQUE, ZILOMAR NICLOTTE, ODETE BÁRBARA ROSA FIÁU, ZILDA 

ROSA SALAZAR,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 9659-B, jose carlos cruz - OAB:17914/B

 Vistos...

Embora o “processo” esteja em fase análise das manifestações (art. 17, 

§7º, da LIA), notam-se dois pedidos que merecem análise em primeiro 

plano.

 Em primeiro lugar, há o interesse do requerido Cicílio para alteração do 

conteúdo da decisão que tornou indisponível parte de seu patrimônio, mais 

especificamente o relacionado à multa prevista no art. 12, III, da LIA (“multa 

civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente”).

 O argumento do requerido se vincula a dois aspectos: não cometimento 

da conduta ímproba e desproporcionalidade em relação ao “quantum” 

bloqueado.

No tocante à suficiência de indícios sobre a prática da conduta, deixa-se 

para momento ulterior a discussão.

 A indisponibilidade de bens, para alguns com único fundamento no art. 7º 

da LIA, somente pode ser reconhecida “se presentes os seus 

inafastáveis pressupostos – o periculum in mora e o fumus boni iuris – e 

houve fundados indícios de lesão ao patrimônio público ou do 

enriquecimento ilícito” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 

direito administrativo. 27 ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014. P. 

118).

 Quanto aos indícios de ato de improbidade, remete-se ao quanto 

delineado pela decisão que decretou a indisponibilidade, discorrendo com 

suficiente minúcia sobre o que teria ocorrido (depósito de cártulas de 

cheque).

Quanto ao perigo da demora, imprescindível estabelecer que se faz, 

quanto ao ponto, o raciocínio no sentido de que o “periculum” é ínsito ao 

cenário fático de provável improbidade com dano ao erário, vale dizer, o 

perigo aí é “implícito” ao tipo administrativo preenchido, concordando-se, 

portanto, com o resultado do julgamento do REsp 1.366.721/BA (rito dos 

repetitivos), em acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C 

DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. 

DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, 

QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA 

PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público 

Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de 

improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a 

possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de 

bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade 

pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal 

de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro 

Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado 

em diversos precedentes [...] de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 

8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando 

o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na 

prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o 

periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação 

contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de 

improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a 

perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 

ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 

penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da 

sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, 

porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o 

qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta 

ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo 

do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, 

ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos 

tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o 

ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito 
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por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o 

requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, 

intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que 

tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do 

patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial 

ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, 

por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de 

Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela 

Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação 

de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, 

tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando 

legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de 

improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida 

ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do 

demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de 

improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro 

grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da 

Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Nota-se, a respeito, que há acórdão com mesmo teor emanado do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS 

VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – 

DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. São vastos os precedentes do e. STJ no sentido de que a 

indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a 

indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a 

existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de 

improbidade que cause dano ao erário (fumus boni iuris), o que foi 

constatado pelo Juízo a quo. Ressalte-se que tal medida não está 

condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu 

patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in 

mora está implícito no comando legal.

2."II - Ademais, dado seu caráter assecuratório, a indisponibilidade de 

bens deve recair sobre o patrimônio dos agentes, ainda que adquiridos 

anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, de modo suficiente 

a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, 

levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil aplicada 

como sanção autônoma.(...). IV - Agravo Regimental improvido”. (STJ-1ª T. 

– AgRg no REsp 1383196/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 

27/10/2015, DJe 10/11/2015)

(AI 119680/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2017, Publicado no 

DJE 23/06/2017).

 Além das argumentações lançadas pelo Ministério Público em 

manifestação anterior, verifica-se que há “processo cautelar” em apenso 

(código 67241) no qual se deu a “liminar anulação” de negócios jurídicos 

entabulados pelo requerido que visariam ao afastamento da vinculação de 

seu patrimônio à decisão judicial que determinara o bloqueio neste 

processo 66016.

 Por isso, parece que não há como, neste momento, evitar a 

indisponibilidade tal qual decidida anteriormente, pois há indício (que 

resultou em anulação de negócio, como dito) de atos visando à dilapidação 

do patrimônio.

 Assim, INDEFERE-SE o pleito do requerido Cicílio.

 Em segundo lugar, há pleitos de Odete e Zilda (e também de Cicílio, de 

certa forma) visando ao acesso de filmagens na agência do Sicredi (dias 

18 e 21 de setembro de 2013), já que isso poderia levar à verificação de 

que teria havido um cenário montado para inseri-los na conduta ímproba.

 Considerando que o art. 17, §7º, da LIA aponta para a possibilidade de 

manifestação com “documentos”, já que o Sicredi não teria fornecido 

espontaneamente (apenas o faria com “decisão judicial”) tais filmagens, 

deve-se possibilitar que tais documentos sejam manejados pelos 

requeridos, inclusive com argumentações posteriores ao recebimento 

deles.

 Sublinhe-se que o mesmo raciocínio não se dá quanto aos extratos 

bancários e às ligações feitas, informações estas que, em exercício de 

prospecção, não teriam o condão de infirmar totalmente o alegado na 

Inicial.

 Assim, converte-se o feito em diligência, isso para:

i. OFICIAR ao Sicredi (Agência de Juruena), isso para que encaminhe (em 

mídia) as gravações das câmeras de filmagens nos dias 18 e 21/09 de 

2013, sem cortes ou edição, informando, em ofício, qual a área abrangida 

por cada câmera (caixas, estacionamento, etc.);

ii. Com o recebimento das filmagens, INTIMAR os requeridos para que se 

manifestem em 15 dias (prazo em comum), podendo retirar cópias das 

filmagens;

iii. Após manifestações (desde que existentes), vistas ao Ministério 

Público;

iv. Após manifestação do Ministério Público ou decurso de prazo sem 

manifestações dos requeridos, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 04 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64569 Nr: 1210-15.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALDIR HRESKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 21/06/2018, às 

16h00min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo), vítima e também o interrogatório do réu. 

Importante consignar que alguns policiais indicados como testemunhas 

pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na Comarca, de modo que 

deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil 

respectiva e verificado o local onde estão, sendo expedida a Precatória 

respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.MANTER contato com a Cia da 

PM respectiva (ou DP, conforme for), verificando onde estão os policiais 

arrolados, EXPEDINDO as Precatórias necessárias;2.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 60 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMAR as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo 

deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, vítima, réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA CIDADE);4.DEVE a DEFESA indicar o endereço das 

testemunhas em até 20 dias antes da audiência (ou trazê-las), com a 

consequência de indeferimento em não o fazendo. Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52879 Nr: 3441-11.2017.811.0034

 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: JOAO DA HORA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS, 

JONATAS DA HORA ALMEIDA, JULIANA DA HORA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S.A. BASA, MANUEL 

CORREIA GONÇALVES RIBEIRO, ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:11901
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 Processo nº 3441-11.2017.811.0034

Código nº 52879

VISTOS, ETC.

Observo irregularidade sanável na peça inicial que impõe sua respectiva 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do Código de 

Processo Civil.

Observo que os embargantes não juntaram a matrícula atualizada do 

imóvel.

Assim sendo, intimem-se os embargantes, na pessoa de seu advogado, 

para que EMENDEM a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando a 

matrícula atualizada do imóvel, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil.

Escoado prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 18 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32985 Nr: 1647-91.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vinícius Teixeira Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548, Raquel Calmon Freitas - OAB:12368-B

 Código 32985

DESPACHO

VISTO, etc.

Conforme determinado pela portaria 14/2018-PRES, passa este juiz de 

direito a responder pelos processos crimes em geral nesta comarca de 

Dom Aquino.

Considerando que este também responde pela 2ª Vara Criminal de Jaciara, 

necessário o ajuste de pauta das audiências criminais designadas para o 

dia 17.05.2018 desta Vara Única.

 Portanto, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 18.05.2018 

às 15h30 (MT).

Tendo em vista a certidão de fl. 116, comunique-se o juízo deprecado a 

nova data de audiência para dar ciência ao denunciado, informando ainda 

que seja procedido seu interrogatório naquela comarca.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o Advogado de Defesa.

Intime-se/requisite-se.

Atente-se ao endereço informado à fl. 110.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 18 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32460 Nr: 3302-44.2011.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes 

LTDA, Marcy Luisa Frizzo Girardi, Vilmar Girardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

SUBPROCURADOR- GERAL FISCAL - OAB:3.791\MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Rezende Iunes de 

Sousa - OAB:12867/MT, Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 De início, com relação à petição de fls. 126/127, indefiro o pedido de 

bloqueio via BACENJUD. O artigo 829, menciona que, para que haja a 

penhora, inicialmente há de se dar a oportunidade de pagar, portanto, 

haverá o seguinte: a) citação; b) oportunidade para pagamento; c) caso 

não haja pagamento, bloqueio on line; d) após, penhora.Assim dispõe o 

artigo 829 do Novo Código de Processo Civil: Art. 829. O executado será 

citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.§ 

1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado.§ 2o A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.O deferimento da 

medida antes da citação dos executados configura, a meu ver, medida 

delicada e precipitada, eis que a citação válida das partes se impõe, a teor 

do artigo 239 do NCPC, vejamos:Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido.§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado 

supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo 

para apresentação de contestação ou de embargos à execução.§ 2o 

Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:I - 

conhecimento, o réu será considerado revel;II - execução, o feito terá 

seguimento.No caso dos autos, ausente a citação válida dos executado, 

não há como restar determinado a constrição judicial de seus bens, 

porquanto sequer angularizada a relação processual. Por outro lado, 

DEFIRO o pedido de citação nos endereços informados. Cite-se na forma 

requerida os sócios e a pessoa jurídica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53286 Nr: 211-24.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auro Riz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josenilo Santos Rodrigues - 

OAB:MT/22.474/0

 Processo nº: 211-24.2018.811.0034 (Código: 53286)

DESPACHO

VISTO, etc.

Conforme determinado pela portaria 14/2018-PRES, passa este juiz de 

direito a responder pelos processos crimes em geral nesta comarca de 

Dom Aquino.

Considerando que este também responde pela 2ª Vara Criminal de Jaciara, 

necessário o ajuste de pauta das audiências criminais designadas para o 

dia 10.05.2018 desta Vara Única.

 Ademais, verifico que os autos tratam-se de carta precatória, portanto 

visando a celeridade processual, ANTECIPO a audiência para o dia 

27.04.2018 às 13h00 (MT).

Comunique-se o juízo deprecante quanto a nova data de audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o advogado de Defesa.

Intimem-se as testemunhas e o acusado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com a urgência que o caso requer.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 10 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32495 Nr: 1194-96.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Nahan Costa Santos Santana rep/ por Tanani 

Angélica Costa Santos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Enstien Santana Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 Processo nº 1194-96.2013.811.0034 (Código 32495)

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença por dívida alimentar intentada por J. 

N. C. S. S., nesta ocasião representado pela genitora TANANI ANGELICA 

COSTA SANTOS em face de ALBERTO ENSTIEN SANTANA VIEIRA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Sobreveio aos autos notícia do pagamento do débito alimentar executado, 

motivo pelo qual a Defensora Pública Estadual, pugna pela extinção do 

feito (ref.: 92/95).
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Os autos vieram-me conclusos para sentença.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, nota-se que a obrigação de pagar alimentos fora 

devidamente cumprida.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Novo 

Código Processual Civil.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 13 de novembro de 2017.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42619 Nr: 944-58.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdécio Társis Rezende Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT

 Processo nº. 944-58.2016.811.0034

Código nº. 42619

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Acusado: Valdécio Társis Rezende Fernandes

VISTOS, ETC.

O Ministério Público Estadual deflagrou a presente ação penal contra 

Valdécio Társis Rezende Fernandes, qualificado nos autos, como incurso 

nas disposições do artigo 147 e artigo 345, na forma do artigo 69, todos 

do Código Penal Brasileiro.

Consta na peça acusatória que no dia 31 de março de 2016, em horário 

não especificado, o acusado ameaçou a vítima Márcio Dornelles de 

Oliveira, por palavras de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em 

matá-lo.

 Consta, ainda, que no dia 02 de abril de 2016, em horário não 

determinado, o implicado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, fez justiça pelas próprias mãos, para satisfazer a sua pretensão.

Com a denúncia foi juntado aos autos, o Boletim de Ocorrência, Termos de 

Declarações da vítima e das testemunhas.

Foi oferecida proposta de Transação Penal, e o acusado não aceitou o 

benefício.

O processo seguiu, e o implicado foi citado/intimado para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, bem como para apresentar resposta 

à acusação, a qual foi devidamente apresentada pela defesa.

A denúncia foi recebida no dia 18 de maio de 2017, no curso da audiência 

de instrução e julgamento, sendo que durante a instrução processual 

foram inquiridas as testemunhas e decretada à revelia do acusado.

Finda a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais finais 

requerendo a absolvição pelo crime de ameaça e a condenação pelo crime 

de exercício arbitrário das próprias razões.

 A Defesa do acusado postulou pela absolvição de ambos os crimes, 

sustentando insuficiência de provas acerca da autoria.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Como relatado, trata-se de processo criminal levado a efeito para o fim de 

apreciar a pretensão formulada pelo Ministério Público de condenação do 

réu Valdécio Társis Rezende Fernandes nas penas do artigo 147 e artigo 

345, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Cumpre registrar, inicialmente, a presença das condições genéricas da 

ação (legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade 

aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 

c/c art. 18 do Código de Processo Penal).

Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de 

existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade 

específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, 

originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela 

qual passo a analisar o mérito da acusação.

A materialidade delitiva dos crimes de ameaça e exercício arbitrário das 

próprias razões esta comprovada por meio do Boletim de Ocorrência e em 

especial pelas declarações prestadas na fase inquisitiva e as produzidas 

sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

I – DO CRIME DE AMEAÇA.

A absolvição do acusado é medida que se impõe.

Com efeito, o único indício de prova contra o réu nos autos, é o teor do 

Boletim de Ocorrência, pois, a testemunha José Donizete Barbosa, 

declarou em Juízo que não ouviu o acusado proferir nenhuma ameaça 

contra a vítima.

 Deste modo, a única testemunha que dizia ter ouvido as ameaças 

supostamente proferidas pelo réu, negou todo ter ouvido qualquer tipo de 

ameaça, deixando, portanto, um vácuo de provas nos autos acerca da 

autoria e materialidade delitiva.

Assim, a improcedência da pretensão acusatória é manifesta. Nesse 

sentido:

 “(...) A autoria e a materialidade do fato criminoso devem estar claramente 

configuradas no caso concreto. A ausência de um conjunto probatório 

livre de dúvidas a respeito da autoria do crime gera absolvição. Aplicação 

do Princípio 'in dúbio pro reo'."

 "(...) Para que haja a condenação criminal, necessário se faz a existência 

de provas certas e inequívocas que confirmem a autoria delitiva, sendo 

impossível condenar alguém com base em meros indícios e suposições. 

Quando a autoria se mostra duvidosa, como no presente caso, nada mais 

justo do que a aplicação do princípio in dúbio pro reo."

 “(...) Uma vez debilitada a pretensão punitiva, sem o prestígio dos 

elementos recolhidos na instrução, será força pronunciar o non liquet e 

absolver o réu.”

 O art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determina que diante 

da inexistência de prova suficiente para a condenação, deve o juiz 

absolver o réu.

 Um juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não 

legitima, na esfera penal, a certeza absoluta para justificar a resposta 

punitiva, em face do consagrado princípio do "in dubio pro reo".

Assim, considerando que para a condenação criminal se exige prova 

escorreita, devidamente analisada em tratamento isonômico que possibilite 

convencer, além do órgão acusador, a defesa e as partes, não vejo como 

prolatar um édito condenatório na espécie.

 II – DO CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.

A condenação pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões é 

medida que se impõem. Explico.

O artigo 345 do Código Penal prevê que “fazer justiça pelas próprias 

mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o 

permite: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena 

correspondente à violência.”.

A intenção do legislador é impedir que o particular satisfaça sua 

pretensão, legítima ou ilegítima, fazendo valer sua vontade por meio de 

violência, ameaça, fraude, etc. Isso porque compete ao Judiciário dirimir 

conflitos de interesses, não se permitindo que qualquer pessoa crie 

embaraço à atuação regular da Justiça.

No crime em tela o indivíduo revela desprezo pela Justiça, uma vez que 

usurpa uma prerrogativa que é inegavelmente própria do Poder Judiciário, 

que exerce o poder-dever da Jurisdição.

No caso dos autos, verifico que o acusado tentou “fazer justiça pelas 

próprias mãos” ao pegar veículo que não lhe pertencia para quitar uma 

dívida que tinha com a vítima, sem buscar a via judicial adequada a 

satisfação da sua pretensão.
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A testemunha José Donizete Barbosa e a vítima Márcio Dornelles de 

Oliveira foram uníssonas ao afirmar que o réu foi até a fazenda, pegou a 

chave de um trator e o levou embora, com o fim de quitar uma dívida.

Neste sentido registro que o crime restou amplamente configurando, 

porquanto o agente se apoderou de coisa alheia móvel para pagar dívida 

que o dono se recusava satisfazer, demonstrando assim, revelando, 

assim. dolo e o desprezo pela Justiça.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado VALDÉCIO TÁRSIS REZENDE 

FERNANDES, pelo crime previsto no artigo 345, do Código Penal e 

ABSOLVER do crime descrito do artigo 147, do Código Penal.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

O crime do art. 345, do Código Penal prevê uma pena de detenção, de 

quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Por imperativo legal passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 

59 do Código Penal.

a) culpabilidade evidenciada, eis que o réu agiu voluntariamente, sendo-lhe 

exigida conduta diversa;

b) não registra antecedentes criminais;

c) a conduta social do réu não apresenta dados desabonadores;

d) personalidade do homem médio, reveladora do senso comum, 

suscetível de capacidade de discernimento e avaliação da conduta por ela 

praticada;

e) motivos do crime são inerentes ao tipo penal;

f) as consequências do delito não foram graves.

Nesses termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA-BASE no MÍNIMO LEGAL, no patamar de 15 (quinze) dias de 

detenção.

Não há agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes a serem 

observadas, pelo que torno definitiva a pena de 15 (quinze) dias de prisão 

simples.

Não há detração a ser calculada, eis que o denunciado não foi custodiado 

durante o feito.

Fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, considerando 

as circunstâncias judiciais acima mencionadas, em consonância com o 

artigo 6º da Lei 3.688/41 e 33 do Código Penal.

Não obstante, verifico que o réu preenche os requisitos do artigo 44, do 

Código Penal, razão pela qual tenho por bem substituir a pena privativa de 

liberdade fixada por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas e 

fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Transitada em julgado a condenação, lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados, bem como expeça-se a Guia de Execução Penal, 

encaminhando-a a Vara de Execuções Penais deste Juízo.

Após o trânsito em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, o 

que significa o cumprimento integral, inclusive, de eventuais penas 

acessórias da condenação, que não se confunde com a perda dos 

direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso III).

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca de 

Dom Aquino-MT para as anotações pertinentes.

Expeça-se GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA para o condenado, nos 

termos do art. 8 e ss. da Resolução n. 113 do CNJ, de 20 de abril de 2010.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais, por ser pessoa de poucos recursos.

Intime-se o réu pessoalmente acerca da sentença, nos moldes do art. 392, 

inciso I e II, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado e cumpridas as disposições acima, arquive-se com 

as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino-MT, 13 de abril de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75286 Nr: 1096-60.2015.811.0093

 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: SMFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que dia 18/08/2018, se trata de um Final de Semana não 

sendo possível a realização de audiência, necessário se faz a 

redesignação da audiência designada para aquela data.

Assim, Redesigno a audiência para o dia 18/06/2018, às 13h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50438 Nr: 336-53.2011.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei Lima Trocato, MARCOS FERREIRA 

CAMPOS, MARCOS LUIS RIBAS, Claudio Alves Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 Vistos, etc.

Adriano Ferreira da Silva, Roniclei Lima Trocato, Marcos Ferreira Campos, 

devidamente qualificados, foram denunciados pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, como incursos nas penas do artigo 155, §4º, 

incisos I e IV, do CP. Marcos Luis Ribas, vulgo “chico ribas” e Cláudio 

Alves Coutinho, vulgo “edinho”, como incursos nas penas do artigo 180, 

caput, do CP.

Narra à denúncia como 1º Fato que no dia 25/04/2011, os denunciados 

Adriano Ferreira da Silva, Roniclei Lima Trocato, Marcos Ferreira Campos, 

subtraíram, mediante o rompimento de obstáculos alguns itens do 

estabelecimento comercial denominado “Chapeação Paraná”.

Narra à denúncia como 2º Fato que no dia 25/04/2011 Cláudio Alves 

Coutinho, recebeu para proveito próprio produtos, sabendo serem eles 

fruto de crime.

Narra à denúncia como 3º Fato que no dia 24/05/2011 Marcos Luis Ribas, 

recebeu para proveito próprio produtos, sabendo serem eles fruto de 

crime.

A denúncia foi recebida em decisão de fls. 79 (21/06/2011).

 Intimados (fls. 123/124 – 132/133), os acusados apresentaram defesa 

prévia por meio de advogado nomeado às fls. 139/151.

Em Decisão de fls. 138, foram desmembrados os autos com relação ao 

Réu Adriano Ferreira da Silva.

Durante a instrução, foi realizado audiência de instrução e julgamento, 

momento em que foram ouvidas as testemunhas, bem como realizado o 

interrogatório dos réus, às fls. 165/171 – 190/192.

Em Decisão de fls. 165 declarou-se a Revelia do Réu Marcos Ferreira 

Campo.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 209/210, pugnando pela 

procedência da denúncia, com a condenação dos réus Roniclei Lima 

Trocato, Marcos Ferreira Campos no crime previsto no artigo 155, §4º, 

incisos I e IV, do CP e Marcos Luis Ribas e Cláudio Alves Coutinho no 

crime previsto180, caput, do CP.

Alegações finais dos réus às fls. 212/237, requerendo a improcedência da 

denúncia e consequentemente a absolvição dos réus.

Relatei o necessário. Fundamento e Decido.

Cuida a espécie de Ação Penal Pública Incondicionada que o Ministério 

Público move em desfavor de Adriano Ferreira da Silva, Roniclei Lima 

Trocato, Marcos Ferreira Campos, como incursos nas penas do artigo 

155, §4º, incisos I e IV, do CP. Marcos Luis Ribas e Cláudio Alves 

Coutinho, como incursos nas penas do artigo 180, caput, do CP.

Ante a preliminar apresentada pela Defesa, quanto à falta de Perícia passo 

à análise desta:

A falta do exame pericial pode ser suprida por outras provas, a exemplo 

de prova testemunhal, conforme dispõe o artigo 167, do CPP.
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No caso dos autos, existem provas testemunhas suficientes para suprir a 

falta de perícia, além de haver entendimento jurisprudencial de que em 

crimes de Roubo a prova pericial não é essencial.

Segue entendimento jurisprudencial:

“CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. 

ARTIGO 155, CAPUT, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS 

DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA 

AVENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES. 

INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRIONAL NÃO DECORRIDO EM VIRTUDE DA 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE 

LAUDO PERICIAL E AUTO DE AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. 

DESNECESSIDADE DE PERICIA NO OBJETO. NATUREZA DO BEM QUE 

NÃO PODE SER CONSIDERADO DE VALOR INEXPRESSIVO. 

DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS DE FORMA UNÍSSONA E 

CONVINCENTE. ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A 

MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. A materialidade do crime de furto 

simples pode ser comprovada por outros meios, não sendo necessário 

apresentação de laudo pericial. É prescindível auto avaliação para 

aferimento do valor dos bens furtados, desde que a natureza dos bens 

permita concluir pela expressividade do valor da res furtiva. Impossível a 

absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto 

sólido, dando segurança ao juízo para a condenação. "É cediço que as 

declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e 

só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. 

Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória 

do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram 

ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento de sua força probante" 

(Apelação Criminal (Réu Preso) n. , de Tubarão, Rela. Desa. Salete Silva 

Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 24-5-2011). PLEITO 

ALTERNATIVO. FURTO PRIVILEGIADO. ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO 

PENAL. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. São 

requisitos indispensáveis para aplicação da causa de diminuição de pena, 

prevista no parágrafo segundo do artigo 155 do Código Penal, a 

primariedade do réu e o baixo valor do bem furtado. Ficando, portanto, 

inviável a concessão da beness [...] (TJ-SC - APR: 20120144608 SC 

2012.014460-8 (Acórdão), Relator: Jorge Schaefer Martins, Data de 

Julgamento: 12/06/2013, Quarta Câmara Criminal Julgado)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE CORRUPÇÃO 

DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. 

PRELIMINAR DE NULIDADE. PERÍCIA CRIMINAL NA RES FURTIVA. 

AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ERRO DE TIPO. 

AFASTADO. LIAME SUBJETIVO. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1. O crime de roubo, não obstante material, não está 

elencado dentre as infrações que necessitam de perícia criminal. Mesmo 

porque a perícia apontada no art. 158 do CPP se refere às circunstâncias 

de modo, local e execução do crime, e não a res furtiva. 2. A absolvição 

mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos 

demonstra a prática dos crimes de roubo circunstanciado por concurso de 

agente e corrupção de menores. É pacífico na jurisprudência deste 

Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima 

ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros 

elementos de prova, como na hipótese em exame. 4. Não há que se falar 

em erro de tipo quando a dinâmica dos fatos indica que o agente tinha 

consciência da conduta praticada e sabia que estava agindo de forma 

ilícita. 5. Na coautoria pode haver divisão quanto aos atos executórios, 

pelo que irrelevante, para o reconhecimento da responsabilidade de todos 

os agentes, saber quem empregou a grave ameaça ou quem efetivamente 

subtraiu o bem. 6. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, 

no mérito, apelo não provido. (TJ-DF 20160710175328 - Segredo de 

Justiça 0016646- 39.2016.8.07.0007, Relator: CARLOS PIRES SOARES 

NETO, Data de Julgamento: 22/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2018 . Pág.: 213/233)”.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

Diante da ausência de outras preliminares, passo ao exame do mérito, 

estribado no princípio do livre convencimento motivado insculpido no artigo 

155, do Código Processual Penal.

A estrutura da tipicidade pressupõe a apreciação da autoria e da 

materialidade dos delitos separadamente, com a individualização da 

conduta da denunciada e aferição de sua responsabilidade, posto isto, 

passo a analisar os fatos típicos, trazendo à baila as provas colhidas ao 

longo da instrução.

I – Do Crime de Furto Qualificado (artigo 155, §4º, incisos I e IV);

I.1 – Réu – Roniclei Lima Trocato

A materialidade do crime encontra-se positivada no boletim de ocorrência 

(fls. 51), auto de apreensão (fls. 52), auto de avaliação (fls. 54).

Quanto à autoria, tem-se que restou satisfatoriamente comprovado ter 

sido o réu o autor da infração penal. Vejamos:

As provas colhidas em sede policial e posteriormente confirmadas em 

juízo reforçam a prática pelo acusado do crime ora analisado.

O Réu Roniclei – usou de seu direito de permanecer em silêncio.

A vítima Ivair – disse que “as ferramentas eram de uso da propriedade e 

eles arrombaram a corrente q trancava a porta e adentraram subtraindo 

os objetos”.

A testemunha Márcio – disse que “no momento em que se deslocaram 

para investigar quem havia cometido o crime, localizaram os réus Roniclei, 

Adriano e Marcos, os quais confessaram o furto. Disse que já conhecia o 

Réu Roniclei de outras ocorrências”.

A testemunha Silvino – disse que “os réus confessaram o crime no 

momento em que foram abordados”.

I.2 – Réu – Marcos Ferreira Campos

A materialidade do crime encontra-se positivada no boletim de ocorrência 

(fls. 51), auto de apreensão (fls. 52), auto de avaliação (fls. 54).

Quanto à autoria, tem-se que restou satisfatoriamente comprovado ter 

sido o réu o autor da infração penal. Vejamos:

As provas colhidas em sede policial e posteriormente confirmadas em 

juízo reforçam a prática pelo acusado do crime ora analisado.

A vítima Ivair – disse que “as ferramentas eram de uso da propriedade e 

eles arrombaram a corrente q trancava a porta e adentraram subtraindo 

os objetos”.

A testemunha Márcio – disse que “no momento em que se deslocaram 

para investigar quem havia cometido o crime, localizaram os réus Roniclei, 

Adriano e Marcos, os quais confessaram o furto. Disse que já conhecia o 

Réu Roniclei de outras ocorrências”.

A testemunha Silvino – disse que “os réus confessaram o crime no 

momento em que foram abordados”.

Estando a autoria delitiva dos réus sobejamente demonstrados, passo a 

analisar a incidência das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do 

artigo 155, §4º CP.

Aquele que pratica o crime de furto mediante destruição ou rompimento de 

obstáculo e em concurso de duas ou mais pessoas tem a pena 

aumentada.

 Pois bem. No caso em comento, restou demonstrado que houve danos a 

estrutura da janela, conforme se verifica nos depoimentos prestados 

durante a instrução, bem como que haviam mais de uma pessoa no 

momento da conduta delitiva, conforme declarações.

Nenhuma causa de exclusão da tipicidade ou culpabilidade se mostram 

presente.

Provada está, assim, a autoria do crime descrito. Ademais, cumpre 

consignar que, na data do evento, os acusados tinham plena capacidade 

de entender o caráter ilícito de suas condutas e de determinar-se de 

acordo com esse entendimento, podendo, ainda, agir de modo diverso, o 

que caracteriza a sua culpabilidade penal. Reitero aqui que não há 

qualquer prova contundente nos autos que possa permitir a conclusão de 

que na data dos fatos os réus não tinham capacidade de 

autodeterminação e controle.

Eis as provas coligidas durante a instrução criminal. Assim, exsurge do 

conjunto probatório carreado a estes autos que restou plenamente 

comprovado o elemento subjetivo dos crimes descritos na denúncia, 

representado pela vontade livre e consciente do acusado.

II – Do Crime de Receptação (artigo 180);

II.1 – Réu – Marcos Luis Ribas

A materialidade do crime encontra-se positivada no boletim de ocorrência 

(fls. 51), auto de apreensão (fls. 52), auto de avaliação (fls. 54).

Quanto à autoria, tem-se que restou satisfatoriamente comprovado ter 

sido o réu o autor da infração penal. Vejamos:

As provas colhidas em sede policial e posteriormente confirmadas em 

juízo reforçam a prática pelo acusado do crime ora analisado.

Réu Marcos Ribas – “disse que comprou os produtos do Roniclei e do 

Marcos Ferreira, mas não sabia que eram produtos de crime, disse que os 

réus falaram que o patrão não tinha dinheiro para pagar eles e pagou em 

produto e eles estavam vendendo os produtos, pois precisavam comprar 

leite para as crianças”.
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II.2 – Réu – Claudio Alves Coutinho

A materialidade do crime encontra-se positivada no boletim de ocorrência 

(fls. 51), auto de apreensão (fls. 52), auto de avaliação (fls. 54).

Quanto à autoria, tem-se que restou satisfatoriamente comprovado ter 

sido o réu o autor da infração penal. Vejamos:

As provas colhidas em sede policial e posteriormente confirmadas em 

juízo reforçam a prática pelo acusado do crime ora analisado.

Réu Cláudio – “alega que comprou os produtos, mas não sabia que eram 

produtos de crime e também disse que não conhecia os suspeitos”.

Nenhuma causa de exclusão da tipicidade ou culpabilidade se mostram 

presente.

Provada está, assim, a autoria do crime descrito. Ademais, cumpre 

consignar que, na data do evento, os acusados tinham plena capacidade 

de entender o caráter ilícito de suas condutas e de determinar-se de 

acordo com esse entendimento, podendo, ainda, agir de modo diverso, o 

que caracteriza a sua culpabilidade penal. Reitero aqui que não há 

qualquer prova contundente nos autos que possa permitir a conclusão de 

que na data dos fatos os réus não tinham capacidade de 

autodeterminação e controle.

Eis as provas coligidas durante a instrução criminal. Assim, exsurge do 

conjunto probatório carreado a estes autos que restou plenamente 

comprovado o elemento subjetivo dos crimes descritos na denúncia, 

representado pela vontade livre e consciente dos acusados.

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia para 

CONDENAR os acusados Roniclei Lima Trocato e Marcos Ferreira 

Campos, como incursos nas penas do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do 

CP. Marcos Luis Ribas e Cláudio Alves Coutinho, como incursos nas 

penas do artigo 180, caput, do CP.

Passo à fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do estatuto penal, atento ao disposto no artigo 68 do 

mesmo diploma legal.

Faço a dosimetria da pena de forma individualizada para cada crime:

I – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Do Réu Roniclei Lima Trocato

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito;

 Seus antecedentes não se verificam qualquer anotação apta a ser 

valorada.

Com relação à conduta social do acusado, não há nos autos elementos 

aptos a serem valorados.

 Não há elementos para aferir sua personalidade, diante da inexistência de 

análise especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que não 

ultrapassaram a barreira de sua própria tipicidade.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

Não houve consequências mais graves que as já previstas na própria 

tipicidade.

O comportamento das vítimas em nada merece ser valorado.

Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do 

acusado, a pena neste momento, deve ser fixada no mínimo legal. Assim, 

fixo a PENA BASE em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, diante da pena base fixada estar no mínimo legal e 

em conformidade com o atendimento ao verbete sumular 231 do Superior 

Tribunal de Justiça, mantenho a pena fixada em 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE, não há causas de diminuição e aumento da pena, 

concretizando-a DEFINITIVAMENTE em 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.

Do Réu Marcos Ferreira Campos

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito;

 Seus antecedentes não se verificam qualquer anotação apta a ser 

valorada.

Com relação à conduta social do acusado, não há nos autos elementos 

aptos a serem valorados.

 Não há elementos para aferir sua personalidade, diante da inexistência de 

análise especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que não 

ultrapassaram a barreira de sua própria tipicidade.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

Não houve consequências mais graves que as já previstas na própria 

tipicidade.

O comportamento das vítimas em nada merece ser valorado.

Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do 

acusado, a pena neste momento, deve ser fixada no mínimo legal. Assim, 

fixo a PENA BASE em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, diante da pena base fixada estar no mínimo legal e 

em conformidade com o atendimento ao verbete sumular 231 do Superior 

Tribunal de Justiça, mantenho a pena fixada em 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE, não há causas de diminuição e aumento da pena, 

concretizando-a DEFINITIVAMENTE em 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.

II – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Do Réu Marcos Luis Ribas

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito;

 Seus antecedentes não se verificam qualquer anotação apta a ser 

valorada.

Com relação à conduta social do acusado, não há nos autos elementos 

aptos a serem valorados.

 Não há elementos para aferir sua personalidade, diante da inexistência de 

análise especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que não 

ultrapassaram a barreira de sua própria tipicidade.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

Não houve consequências mais graves que as já previstas na própria 

tipicidade.

O comportamento das vítimas em nada merece ser valorado.

Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do 

acusado, a pena neste momento, deve ser fixada no mínimo legal. Assim, 

fixo a PENA BASE em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, diante da pena base fixada estar no mínimo legal e 

em conformidade com o atendimento ao verbete sumular 231 do Superior 

Tribunal de Justiça, mantenho a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e 

10 (dez) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE, não há causas de diminuição e aumento da pena, 

concretizando-a DEFINITIVAMENTE em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.

Do Réu Claudio Alves Coutinho

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito;

 Seus antecedentes não se verificam qualquer anotação apta a ser 

valorada.

Com relação à conduta social do acusado, não há nos autos elementos 

aptos a serem valorados.

 Não há elementos para aferir sua personalidade, diante da inexistência de 

análise especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que não 

ultrapassaram a barreira de sua própria tipicidade.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

E não houve consequências mais graves que as já previstas na própria 

tipicidade

Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do 

acusado, a pena neste momento, deve ser fixada no mínimo legal. Assim, 

fixo a PENA BASE em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, diante da pena base fixada estar no mínimo legal e 

em conformidade com o atendimento ao verbete sumular 231 do Superior 

Tribunal de Justiça, mantenho a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e 

10 (dez) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE, não há causas de diminuição e aumento da pena, 

concretizando-a DEFINITIVAMENTE em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.

DO REGIME INICIAL

Diante do quantum de pena ora fixado, diante da previsão do art. 33, §2º, 

alínea c, do CP, fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da 

pena privativa de liberdade imposta.

Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, determino a 

substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direitos, determinadas pelo Juízo da Execução.
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 Assim, concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

 Condeno ainda os réus ao pagamento das custas, nos termos do artigo 

804 do CPP, porém considerando tratar-se de réus assistidos por 

defensor dativo, declaro isenção de pagamento.

Fixo honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo, Dra. Vânia 

Santos de Souza Dornelles (OAB/MT 13.906-B), no valor de 05 URH, a 

serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Gestor 

expedir os documentos necessários.

Com relação a objetos apreendidos nos presentes autos os que não foram 

entregues às partes, declaro o confisco destes, realizando-se o leilão do 

objeto e, não havendo pretendentes, deverá ser doado e, inexistindo 

interessados, deverá ser destruído.

Os réus deverão ser intimados pessoalmente da sentença, no último 

endereço constante dos autos, devendo o oficial de justiça atentar-se 

para o artigo 1.421 da CNGC/MT. Caso não seja encontrado, expeça-se 

desde logo edital de intimação da r. sentença, nos termos da lei 

processual penal.

Quanto ao Réu Revel e atendido por advogado nomeado, expeça-se 

desde logo edital de intimação da r. sentença, nos termos da lei 

processual penal.

Transitada em julgado a presente decisão:

- comunique-se ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso;

- oficie-se ao TRE/MT, para os fins do disposto no artigo 15, III, da 

Constituição da República c/c art. 71, §2º do Código Eleitoral;

- recolha-se a multa aplicada ao acusado, nos termos do artigo 50, do CP 

e 686, do CPP. Em caso de não cumprimento, comunique-se a Fazenda 

Pública para a adoção das devidas providências;

- expeçam-se as guias de execução definitiva;

Publique-se. Registre-se. Intimem-se os réus pessoalmente, a defesa e o 

Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71804 Nr: 54-10.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EMILIO FARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos, etc.

A parte autora se manifestou de forma manuscrita às fls. 200v, o 

oferecimento de resposta, sem qualquer formalidade ou mesmo certidão 

de protocolo, através de cota manuscrita, em espaço em branco de peças 

do processo, como é o caso dos autos, pode dar margem a inúmeras 

possibilidades de fraude processual, além da dificuldade em compreender 

a cota manuscrita lançada nos autos.

Assim, apesar de entender pela necessidade de que as peças sejam 

apresentadas de forma impressa, o que deverá ser observado pelo 

advogado, sob pena de não recebimento, em nome dos princípios da 

instrumentalidade das formas e celeridade processual, DETERMINO A 

INTIMAÇÃO DO SR. PERITO para que indique data, local e horário para 

realização de nova perícia.

Com a indicação dos dados referentes à nova perícia, intime-se o autor 

para comparecer, devendo apresentar os exames complementares 

necessários para a realização da referida prova conforme fls. 196, sob 

pena de preclusão da prova caso não apresente os documentos 

mencionados.

No mais, cumpra-se o determinado às fls. 173.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82796 Nr: 321-40.2018.811.0093

 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: MFDNS, JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO, proposto por MARIA 

FRANCINETE DO NASCIMENTO SANTOS e JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 04/06) veio acompanhada dos documentos de fls. 07/12.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

De início, RECEBO a petição inicial, eis que preenchido os requisitos legais, 

bem como defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Verifico tratar-se de pedido de Divórcio, fundado na alegação de que as 

partes encontram-se separadas há mais de 28 anos, sem reatarem 

relacionamento após separação de fato.

A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6° do artigo 226 

da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação:

“§ 6° - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Pela leitura do novel dispositivo constitucional transcrito, observa-se que, 

doravante, para a dissolução do vínculo matrimonial, através da 

decretação do divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de separação 

de fato e afigura-se desnecessária a aferição do elemento subjetivo 

(culpa ou dolo).

Assim, de acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único 

fundamento para a decretação do divórcio é a falência afetiva da relação 

conjugal.

No caso, tal requisito restou devidamente comprovado.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão 

pela qual:

1) DECRETO o divórcio de MARIA FRANCINETE DO NASCIMENTO SANTOS 

e JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS, o que resulta na dissolução do vínculo 

matrimonial.

2) A requerente voltará a usar o seu nome de solteira, qual seja, MARIA 

FRANCINETE PEREIRA DO NASCIMENTO.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Tendo em vista a ausência de Defensoria Pública atuante nesta Comarca, 

e considerando a necessidade de se nomear advogado dativo para o 

presente feito, assumindo o patrocínio da causa, CONDENO o Estado de 

Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, em prol do 

advogado Dr. Juliano Berticelli, OAB/MT 12.121, no valor em 05 (cinco) 

URH’s, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, devendo a 

Secretaria de Vara expedir a competente certidão.

Custas pelas partes, porém suspendo sua exigibilidade, eis que 

beneficiarias da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado para averbação da 

sentença à margem do registro público de casamento e nascimento das 

partes, solicitando a remessa a este Juízo da via do documento 

devidamente averbado.

Depois de tudo cumprido e certificado, AO ARQUIVO.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78777 Nr: 332-06.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência c/c Danos Morais, proposta por Edenilson Batista da Silva, em 

face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Alega a inicial que no dia 24/01/2017, a requerida realizou a suspensão 
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do fornecimento de energia elétrica na residência do requerente.

A inicial (fls. 04/23) veio instruída dos documentos de fls. 24/44, sendo 

recebida às fls. 45/46, oportunidade em que deferiu os benefícios da 

justiça gratuita e foi concedida a Tutela Provisória de Urgência.

 Audiência realizada, momento em que restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes (fls. 64).

Contestação apresentada (fls. 90/103).

Impugnação a contestação oferecida às fls.104/105.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o Breve Relato. Fundamento e Decido.

De início, 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:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de 

produção de outras provas”.

Não havendo questões prejudiciais ao mérito, passo ao julgamento do 

processo.

 Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora.

Diante de toda a documentação juntada aos autos, a parte requerida 

assiste razão, eis que conforme documentos e mídia juntados aos autos 

cabem a Parte interessada manter seus dados cadastrais junto à empresa 

fornecedora de serviço, atualizados, e conforme se verifica na própria 

Notificação Extrajudicial de fls. 42/44, este não o fez, conforme trecho a 

seguir: “embora não tenha pedido a troca do nome constante no cadastro 

junto a NOTIFICADA, este é quem utilizava tal serviço”.

O Requerente deixou claro que agiu de forma que assumiu o risco de 

ocorrer o fato, qual seja, o desligamento da Unidade Consumidora, eis que 

não efetuou a devida transferência de titularidade, sendo que ao Titular 

cabe o direito de a qualquer momento requisitar o encerramento da relação 

contratual, quando esta não se fizer mais pertinente, a qual é o caso dos 

autos, com relação ao Sr. Jair Gongora que não mais residiria no local da 

Unidade Consumidora.

Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o 

consumidor deve ocorrer quando houver:

I – solicitação do consumidor;

(...)

A parte autora tem o dever e o encargo de prestar serviço adequado para 

a obtenção do serviço de energia elétrica, enquanto o procedimento 

quanto às mudanças de titularidade da conta de energia elétrica ficam a 

cargo do consumidor, conforme já mencionado acima.

Segue entendimento Jurisprudencial:

“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR SERVIÇO 

ADEQUADO AOS CONSUMIDORES. MUDANÇA DA TITULARIDADE DA 

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL INDEVIDO. Por ter 

celebrado contrato de compra e venda, que deu origem ao débito cobrado, 

não pode o recorrido se valer de seu comportamento contraditório para 

alegar a ocorrência de dano moral à sua pessoa e ainda auferir 

indenização compensatória dos danos experimentados. (TJ-RO - RI: 

10005380320138220007 RO 1000538-03.2013.822.0007, Relator: Juiz 

Marcos Alberto Oldakowski, Data de Julgamento: 19/05/2014, Turma 

Recursal - Ji-Paraná, Data de Publicação: Processo publicado no Diário 

Oficial em 21/05/2014.)”.

Prosseguindo, como é de conhecimento, numa ação de cunho 

indenizatório, para o ressarcimento do dano sofrido não basta à ilação 

sobre o ato causador, mas que se configurem os pressupostos de que 

tratam à doutrina e a jurisprudência, quais sejam: o ato ilícito do agente, o 

dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a ação do agente e o 

prejuízo sofrido.

Nesta seara, tenho que o reclamante não logrou êxito em comprovar o ato 

ilícito da reclamada, assim, não há que se falar em abalo de ordem moral 

passível de ressarcimento econômico, diante que o próprio autor deu 

causa ao dano causado.

No escólio da doutrina de Rui Stoco, dano moral que “é todo sofrimento 

humano, resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é 

a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação 

experimentada pela pessoa” (in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

Edição, 2001, Editora RT, pg. 1383).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por 

consequência, DECLARO extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Deixo de condenar em custas, eis que defiro os benefícios da justiça 

Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80587 Nr: 1531-63.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

FELIZ NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 59/59v), com base no artigo 

1.022 do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão 

proferida por este juízo às fls. 48/50.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material. Assim, conclui-se que os 

embargos de declaração não visam a um novo julgamento da causa, mas 

tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido. Nesse sentido, 

o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à observância 

dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – 

CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as 

alegações do embargante.

Isto porque, o pedido constante na inicial trata-se de concessão da tutela 

antecipada concernente ao fornecimento dos medicamentos 

“CLOPIDROGEL E SELOZOK”.

Ademais, houve aditamento da exordial às fls. 29, o qual o parquet 

requereu que constasse em seus pedidos a concessão dos fármacos 

“SEREDITE DISKUS 50/500 MCG E SPRIVA RESPIMAT 2,5 MCG”.

 Ocorre que, inobstante o teor da determinação judicial de fls. 43, por um 

lapso, o ofício de fls. 44, não obedeceu aos termos da decisão constante 

às fls. 43, de modo que o NAT apresentou parecer acerca dos remédios 

pugnados na exordial.

 Desse modo, igualmente por um erro, este Juízo proferiu decisão 

concedendo o pedido de tutela antecipada referente somente os 

requerimentos constantes na exordial, não analisando o pugnado no 

aditamento da inicial (fls. 48/50).

Assim, reconhecido o erro apontado, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios e, no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida, 

SUPRINDO a omissão apontada, no qual passo a análise do aditamento da 

inicial, devendo a r. decisão em voga de fls. 48/50 constar as seguintes 

determinações:

“... No caso em tela, a parte postula a concessão de tutela urgência de 

natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, o qual se encontra 

comprovado os pressupostos legais.

Os laudos médicos que instruem a inicial demonstram que a parte autora 

necessita dos medicamentos requeridos no aditamento da inicial.

 Na espécie, o fumus boni iuris está representado nos fatos, nos laudos 

médicos que indicam a necessidade de uso dos referidos fármacos.

 O periculum in mora, por sua vez, está representado pelo risco que a 

demora do provimento final representa à vida do paciente, que necessita 

de cuidados redobrados e adequado para a recuperação de sua saúde.

 Frisa-se que o legislador entendeu por bem não mais exigir prova da 

verossimilhança das alegações do autor, cabendo tão somente à parte 

expor a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

 O provimento jurisdicional mostra-se, portanto, útil e necessário a compelir 

o requerido a fornecer os medicamentos à paciente.

 Dada a urgência relatada nos autos e a relevância do direito invocado, 
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tenho que, o deferimento da medida de urgência é de rigor.

A denegação da tutela antecipada, que pode agravar sobremodo o estado 

de saúde do paciente, seria, por seus efeitos possivelmente irreversíveis, 

a mais absoluta das iniquidades, por tornar completamente ineficaz uma 

possível sentença condenatória.

Posto isso, tendo em vista que os pedidos estão cobertos pelos requisitos 

da FUMAÇA DO BOM DIREITO e do PERIGO DA DEMORA, bem como diante 

das considerações acima expostas, visando evitar maiores prejuízos 

CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA requerida para compelir os requeridos 

a fornecerem à parte autora, no prazo improrrogável de 05 dias, os 

remédios SEREDITE DISKUS 50/500 MCG – 60 DOSES, E SPIRIVA 

RESPIMAT 2,5 MCG - 60 DOSES, 01 vez ao mês, de forma continua, ou até 

que perdure a necessidade do uso das referidas doses, cujo 

fornecimento estará condicionado à comprovação periódica da 

necessidade de manutenção do tratamento a cada 03 (três) meses, sob 

pena de suspensão do fornecimento.

 Por outro lado, caso não realizado no prazo apontado, as partes 

demandadas deverão INFORMAR quando será entregue os medicamentos, 

com a juntada de atestado médico indicando que tal procrastinação não 

repercutirá em qualquer prejuízo à saúde da parte autora.

Caso não realizado no prazo apontado, deixo, desde já, consignado que, 

caso seja requerido pela parte, poderá ser procedido ao bloqueio de 

valores, para possibilitar ao paciente o tratamento de que necessita na 

rede privada.

(...)

CITEM-SE os requeridos para, querendo, contestarem a ação (335, III, do 

Novo Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Decorrido os prazos acimas dispostos, CONCLUSOS para deliberação 

quanto ao julgamento conforme o estado do processo ou saneamento e 

organização do feito”.

Cumpra-se a presente decisão, bem como o remanescente da decisão de 

fls. 48/50, expedindo-se o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81840 Nr: 2325-84.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): VANESSA SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de VANESSA SANTOS DE 

ALMEIDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/05) veio instruída dos documentos de fls. 07/15, sendo 

deferida liminarmente a busca e apreensão às fls. 17/17v.

 Parte autora peticionou às fls. 18, informando o desinteresse no 

prosseguimento da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte exequente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

No que tange ao pedido de desbloqueio do bem, indefiro por não ter havido 

cumprimento da determinação de fls. 17/17v.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79534 Nr: 864-77.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2 R Madeiras Ltda-ME, RAFAEL FERREIRA 

LIUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade 

de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49685 Nr: 436-42.2010.811.0093

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Jose de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia de Freitas Colli - 

OAB:16.044/MT, Márcio Ronaldo de Deus da Silva - OAB:13171/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de um Inquérito Policial para apurar a pratica do crime de 

receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, 

concretizados por ROMILDO JOSÉ DE AGUIAR.

Consta às fls. 56/57 sentença declarando extinta a punibilidade por 

prescrição, na sua modalidade virtual, quanto ao delito de receptação, e 

determinação de arquivamento do inquérito por falta de elementos que 

configurem o crime do artigo 311 do CP.

Nos documentos juntados às fls. 59, consta certidão de óbito do autor do 

fato.

Instado a se manifestar o Parquet, pugnou pela extinção da punibilidade do 

possível autor dos fatos mencionados neste caderno investigativo (fls. 

63).

Vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Inobstante o teor da sentença proferida ás fls. 56/57, onde foi declarada 

extinta a punibilidade do indiciado pelo crime contido no art. 180 do CP, 

devendo ser arquivado pelo crime remanescente (adulteração de sinal 

identificador de veiculo automotor), com a notícia da morte do agente, 

deve-se decretar, também, extinta a punibilidade pelo crime contido no art. 

311 do Código Penal.

Como se sabe, o art. 107, inciso I, do Código Penal, dispõe que:

“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

I - Pela morte do agente; (...)”

Do estudo dos autos, verifica-se que o autor do fato faleceu, conforme 

documentos de fls. 59, razão pela qual, tornou-se impossível a 

concretização do jus puniendi pelo Estado, uma vez que a pena não pode 

passar de sua pessoa.

Ex positis, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 

62, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 
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ROMILDO JOSÉ DE AGUIAR, pelo crime previsto no artigo 311 do Código 

Penal.

Assim, apesar do disposto no artigo 1.387 da CNGC, acerca da presente 

sentença, somente DÊ CIÊNCIA ao Ministério Público, sendo desnecessária 

a nomeação de defensor dativo apenas para ciência desta decisão.

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), nos termos do artigo 1.453, da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Sem custas. Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de 

praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77443 Nr: 910-03.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com relação ao executado, DEFIRO a consulta ao Sistema Siel, conforme 

extrato em anexo.

Após, EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO 

para o endereço localizado, atentando-se para a necessidade de Carta 

Precatória para a Comarca de Ibiporã/PR.

No mais, INDEFIRO o pedido de buscas junto ao INFOSEG por este Juízo 

não possuir acesso ao referido sistema.

Com a juntada da Carta Precatória, vista ao exequente para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77461 Nr: 927-39.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com relação ao executado, DEFIRO a consulta ao Sistema Siel e Renajud, 

conforme extrato em anexo.

Após, EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO 

para o endereço localizado pelo Renajud, atentando-se para a 

necessidade de Carta Precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT.

No mais, INDEFIRO o pedido de buscas junto ao INFOSEG por este Juízo 

não possuir acesso ao referido sistema.

Com a juntada da Carta Precatória, vista ao exequente para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75113 Nr: 1015-14.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOS REIS, NILSON DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a consulta aos Sistemas Renajud, Siel e eCAC com relação aos 

executados, conforme extratos em anexo.

Diante da informação atualizada acerca da localização da sede da 

executada pessoa jurídica, inicialmente, EXPEÇA-SE MANDADO DE 

CITAÇÃO para o endereço Rua Uruguai, Lote 38-A, frente, Setor Industrial, 

nesta Comarca.

 Caso os executados não sejam localizados, determino a expedição de 

Cartas Precatórias para as Comarca Várzea Grande, Sinop, Guarantã do 

Norte e Colíder, nos endereços constantes nos extratos em anexo e na 

CDA de fls. 13, para citação dos executados.

Com a juntada, vistas ao exequente para requerer o que entender de 

direito, com remessa dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77458 Nr: 924-84.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO MARTINES BOAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a consulta ao Sistema Siel com relação ao executado, conforme 

extrato em anexo.

Após, EXPEÇA-SE MANDADO DE CITAÇÃO para o endereço localizado, 

atentando-se para a necessidade de Carta Precatória caso seja em outra 

Comarca.

No mais, INDEFIRO o pedido de buscas junto ao INFOSEG por este Juízo 

não possuir acesso ao referido sistema.

Com a juntada, vistas ao exequente para requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.03/2018/DF

 Edital de Convocação das Entidades – nº. 03/2018/DF.

 O EXMO. DOUTOR DIEGO HARTMANN, MM. Juiz de Direito da Vara Única 

e Diretor do Foro da Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado na 

Resolução n° 154, de 13 de julho de 2012 do Conselho Nacional de Justiça 

e Provimento n° 05/2015, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso;

 RESOLVE:

CONVOCAR: as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, 

sediadas nesta Comarca para participarem do Cadastro e habilitação, com 

a finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 

pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão 

condicional dos processos realizados nesta Vara de Execução Penal ou 

Juizado Criminal.

1. - Dos objetivos:

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado 

Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos 

recursos oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas 

alternativas;

b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio 

financeiro a elas para realizarem ações e serviços sociais de interesse 

público e que se adequem as exigências da Resolução n. 154 do CNJ.

c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto 

espaço de promoção do desenvolvimento humano e comunitário.

2. - Quem pode participar

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins 

lucrativos e regularmente constituídas, desde que:

a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;

b) Possuam sede própria na Comarca;

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da 

assistência social voltado a criança e adolescente;
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d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores 

de prestação de serviços à comunidade;

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei;

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de 

substâncias psicoativas;

g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.

2.1 - Quem não pode participar

a) Empresas privadas com fins lucrativos;

b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;

c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino 

superior, médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de 

organizações filantrópicas;

d) Fundações e Instituições empresariais;

e) Organizações internacionais;

f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento;

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;

h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.

2..2 - Do prazo e local da inscrição

0 prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social 

para cadastrar será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro poderá ser enviado por meio do e-mail da Diretoria.

3. - Da documentação

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os 

documentos descritos no item 7.32.28 do Provimento n. 05/2015-CGJ.

3.1 -Da Seleção e divulgação do resultado

a) Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente 

com a equipe da Diretoria.

b) Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que 

tiveram os cadastros aprovados.

3.2 - Apresentação do Projeto

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) 

dias, no modelo previsto no anexo IV do provimento, contado do prazo da 

publicação da listas das entidades que estão com os cadastros regulares;

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.

A Diretoria do Foro desta Comarca ficará disponível para esclarecimento 

quanto aos termos do presente Edital no horário de atendimento das 13:00 

h as 19:00 h, de segunda a sexta e pelo telefone (66) 3552-2040/3834.

Os casos omissos serão decididos por este juízo.

Publique-se. Registre-se.

Guarantã do Norte (MT), 12 de abril de 2018.

 DIEGO HARTMANN Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114517 Nr: 1699-49.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ªVara Federal Civel e Criminal da SSJ de Sinop -MT, 

Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Vitoria Fabricação de Móveis Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Marinho Tiegs - 

OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Sandro Marinho Tiegs, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito 

da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

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", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113327 Nr: 768-46.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, 

AGRICOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Guimorvan Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Fabiano Gavioli Fachini e MATEUS MENEGON, para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.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.: 85833 Nr: 1781-56.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hayana Carolina Arcari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Hawerroth Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:AOB/MT 8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) ANDREI CESAR DOMINGUEZ, 

para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de 

extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 24239 Nr: 1085-98.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Guerreiro Ind. Com. Imp. E Exp. Ltda, PAULO EGÍDIO 

SEABRA SUCCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Márcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Egídio Seabra Succar - 

OAB:OAB/SP 109.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Paulo Egídio Seabra Succar, 

para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de 

extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114449 Nr: 1656-15.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Blemer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadir Blemer de Carvalho - 

OAB:11595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Assim, havendo verossimilhança nas alegações autorais, DEFIRO a 

tutela de urgência pretendida e determino que a demandada restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 6/549203-8 no 

prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 

1000,00 (um mil Reais).Tratando-se, à evidência, de relação de consumo, 

na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da 

autora em relação à requerida, inverto o ônus da prova. Advirto, no 

entanto, que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica.Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, deverá a 

demandada colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação ao sobrestamento da energia elétrica. Intime-se a 
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demandada para cumprimento da liminar no prazo de 04 (quatro) 

horas.Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador.Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir).A ausência da parte autora acarretará extinção por abandono e 

a ausência da parte demandada os efeitos materiais da revelia.Na primeira 

oportunidade deverão as partes se manifestar nos autos acerca do 

cumprimento ou não da liminar.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 13337 Nr: 3915-71.2004.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno sessão de julgamento para a data de 22 de maio de 2018, às 

09h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 11025 Nr: 4973-12.2004.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERMANO FRANCO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

redesigno sessão de julgamento para a data de 18 de maio de 2018, às 

09h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112015 Nr: 4035-60.2017.811.0087

 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: Nilva Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - 

OAB:MT/21.097-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90747 Nr: 2847-37.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90110 Nr: 2433-39.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO LEOCLIDES GROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109355 Nr: 2562-39.2017.811.0087

 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: OSD, Tania Oliveira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112014 Nr: 4034-75.2017.811.0087

 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 da Gloria Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - 

OAB:MT/21.097-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110143 Nr: 3010-12.2017.811.0087

 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: Amelia Aparecida da Silva Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111233 Nr: 3569-66.2017.811.0087

 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: Lairton Pastorio Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para designação de perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107252 Nr: 1493-69.2017.811.0087

 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: Genilda Maria Pinheiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 109896 Nr: 2888-96.2017.811.0087

 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: Raimundo Rigotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - 

OAB:MT/21.097-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84532 Nr: 487-66.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, e CONDENO o acusado COSMO CARLOS DE PAULA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no 

art. 217-A, do Código Penal brasileiro. Condeno o réu, ainda, ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804, do Código de 

Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34637 Nr: 752-10.2009.811.0087

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Oliveira Ravanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimeire Araujo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18173/0 -MT

 Posto isto, com forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a ação de prestação de contas, tão somente para 

reconhecer o direito de MARIA DE OLIVEIRA RAVANELLO de exigir contas 

e obrigar JOSIMEIRE ARAÚJO DE LIMA a prestar contas no prazo de 15 

(quinze) dias.Custas e honorários pela requerida.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-40.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARIA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE ALVES OAB - MT0011064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste requerendo o que de direito no prazo de 10(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-63.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DILIMAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD CORREA NEVES - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, quanto ao retorno 

dos autos da instância superior, bem como para querendo manifestar-se 

requerendo o que de direito no prazo de 10(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-54.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, quanto ao retorno 

dos autos da Instância Superior bem como para querendo manifestar-se, 

requerendo o que de direito, no prazo de 10(dez) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 36250 Nr: 2364-80.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Guarantã Tratorpeças Ltda - ME, Osvaldo Franco de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Otavio Maronese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Novo Código de Processo Civil.De consequência, com fulcro no § 2º do 

artigo 485, do NCPC, condeno a parte autora às custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do NCPC.Transitada em julgado, arquive-se o feito com baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.P.I.C.Guarantã do Norte/MT, 14 

de julho de 2017.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ, em 

Regime de Cooperação

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 387-65.2016.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA GALBIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:20261-B, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:10772/O, Sandra 

Roberta Montanher Brescovici - OAB:MT/7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:21051-B, ANÍBAL FRANCISCO CARVALHAL 

DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499

 Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, proposta por SILVANA GALBIER, em face de 

GILMAR NILSON, por consequência extingo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que 

arbitro no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 
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devido a pouca complexidade da ação e pela inexistência de diligências 

especiais no trâmite deste feito, como, por exemplo, perícia, conforme 

estabelece o art. 85, §2º do NCPC. CONTUDO tal condenação somente 

deverá ser executada nos moldes do procedimento expresso no art. 98, 

§3º do NCPC, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

184.841, EM VISTA DA PARTE AUTORA SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

a n o t a ç õ e s  d e  p r a x e . C u m p r a - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Guiratinga/M18/04/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38047 Nr: 1092-97.2015.811.0036

 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: G. E. Geração de Energia Ltda, Joaquim Carvalho 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto dos Santos - 

OAB:, Marçal Marcellindo da Silva Neto - OAB:PA-5865, Nilton 

Massaharu Mural - OAB:16783, Vlamir Marcos Grespan Junior - 

OAB:9353/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos, mantendo a 

penhora realizada na ação executiva em apenso n.º 

313-55.2009.811.0036 (14223) em favor do embargado, por conseguinte, 

extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil.1) REVOGO a decisão inicial 

deste Juízo, datada em 08/09/2015, que suspendeu o trâmite do processo 

principal em apenso Ação Execução de Título Extrajudicial n.º 

313-55.2009.811.0036 (14223).2) CONDENO a parte EMBARGANTE, ao 

pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios sucumbenciais à base de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, conforme estabelece o art. 85, §2º do Novo Código 

de Processo Civil, devido à natureza não tanto complexa da presente 

causa e pela inexistência de diligências especiais no trâmite deste feito, 

como, por exemplo, perícia.3) TRANSLADE-SE cópia desta sentença aos 

autos principais em apenso, Ação Execução de Título Extrajudicial n.º 

3 1 3 - 5 5 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 3 6  ( 1 4 2 2 3 ) ,  p a r a  o  s e u  d e v i d o 

prosseguimento.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, 

em nada sendo requerido:4) INTIME-SE a parte EMBARGANTE para, no 

prazo de 48h (quarenta e oito horas) efetuar o pagamento das custas, 

sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014 CGJ.Quitadas às custas, providencie o cancelamento do arresto 

ou penhora se houver.Não sendo efetuado o pagamento das custas, em 

conformidade com os Provimentos nº 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56040 Nr: 757-73.2018.811.0036

 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: G. E. Geração de Energia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia S/A, Espólio de Luiz 

Soares da Silva, Gilvane Bueno Frick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Pelo exposto, RECEBO os presentes embargos de terceiros 

expostos na petição inicial, para isso:1) DETERMINO a suspensão do feito 

executivo principal: Ação de Execução de Título Judicial nº 

835-82.2009.811.0036 (14764), até a conclusão desta presente lide.2) 

APENSEM-SE os presentes embargos de terceiro aos autos da Ação de 

Execução de Título Judicial nº 835-82.2009.811.0036 (14764).3) 

TRANSLADE cópia dessa decisão aos referidos autos Ação de Execução 

de Título Judicial nº 835-82.2009.811.0036 (14764).4) DEIXO de designar 

audiência de conciliação uma vez que a presente causa, em tese, trata-se 

da tentativa de inibição de uma ameaça de constrição judicial, ou seja, a 

constrição judicial ainda não aconteceu. Dessa forma, não vislumbro ser a 

audiência de conciliação imprescindível para o desate da contenda, 

privilegiando assim a princípio da celeridade e da economia processual. 

Além do mais, a conciliação é um ato de liberalidade das partes, podendo 

inclusive se aperfeiçoar fora dos autos.5) Por isso, CITEM-SE os 

embargados para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as advertências 

legais, apresentarem contestação aos embargos de terceiro, nos termos 

do artigos 679 e 677, § 3º do Novo CPC.6) Após, caso seja oferecida 

contestação, INTIME-SE a parte embargante para apresentar a 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.7) Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos, para novas 

deliberações.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 18/04/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56289 Nr: 857-28.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aparecida de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 56289

Vistos etc.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos 

autos o comprovante do indeferimento administrativo, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do 

NCPC.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 18 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56351 Nr: 887-63.2018.811.0036

 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: Wglhedson Luiz Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zootec Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Pelo exposto, RECEBO os presentes embargos de terceiros e 

INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de expedição de mandado de manutenção de 

posse em benefício do embargante, expostos na petição inicial, para 

isso:1) DETERMINO a suspensão do feito executivo principal nº 

780-24.2015.811.0036, CI Nº37389, até a conclusão desta presente lide.2) 

APENSEM-SE os presentes embargos de terceiro aos autos principais 

mencionados nº 780-24.2015.811.0036, CI Nº37389.3) TRANSLADE cópia 

dessa decisão aos referidos autos principais nº 780-24.2015.811.0036, CI 

Nº37389.4) DEIXO de designar audiência de conciliação uma vez que a 

presente causa, em tese, trata-se da tentativa de inibição de uma ameaça 

de constrição judicial, ou seja, a constrição judicial ainda não aconteceu. 

Dessa forma, não vislumbro ser a audiência de conciliação imprescindível 

para o desate da contenda, privilegiando assim a princípio da celeridade e 

da economia processual. Além do mais, a conciliação é um ato de 

liberalidade das partes, podendo inclusive se aperfeiçoar fora dos 

autos.5) Por isso, CITE-SE a parte embargada para, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob as advertências legais, apresentar contestação aos 

embargos de terceiros opostos, nos termos do artigos 679 e 677, § 3º do 

Novo CPC.6) Após, caso seja oferecida contestação, INTIME-SE a parte 

embargante para apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.7) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos, para novas deliberações.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 
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necessário.Guiratinga/MT, 18/04/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31316 Nr: 1161-37.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 31316

Vistos etc.

Considerando que o interesse no feito é da parte autora, defiro pedido 

retro, para suspensão processual por mais 90 (noventa) dias.

Após o decurso do prazo acima requerido, intime-se a parte autora, para 

que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14049 Nr: 136-91.2009.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Candido Barbosa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 14049

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5275 Nr: 509-35.2003.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Oliveira de Souza, Natalice de 

Souza Rodrigues, Neuzalina de Souza Miranda, Maria Aparecida de Souza 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max 

(Procuradora Federal-INSS/MT) - OAB:3.779-MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 5275

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5523 Nr: 712-94.2003.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3.833/MT, Fernanda Zaffalon-Procuradora Federal - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 5523

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12599 Nr: 76-55.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Azevedo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:, Renata 

Cordeiro Uchoa Florencio - OAB:Mat. 1585256

 PROCESSO/CÓD. Nº 12599

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11525 Nr: 586-05.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudimira Francisca Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180

 PROCESSO/CÓD. Nº 11525

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11523 Nr: 584-35.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coracy Monteiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180

 PROCESSO/CÓD. Nº 11523

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11033 Nr: 279-51.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Alcantara de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves de Souza - OAB:, 

PROCURADOR - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 11033

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31645 Nr: 238-74.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Costa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 31645

 Sentença

Defiro petição retro, e determino a expedição do alvará de levantamento 

eletrônico nas contas bancárias informadas, correspondente ao montante 

de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12315 Nr: 1177-64.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Paulo 

Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 12315

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13134 Nr: 607-44.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ayda Ribeiro Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 13134

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12594 Nr: 72-18.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderli Teófilo Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180

 PROCESSO/CÓD. Nº 12594

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli
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Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11494 Nr: 576-58.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Vasconcellos 

Rocha - OAB:Mat nº 1585012, PROCURADOR - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 11494

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10705 Nr: 1195-22.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Gonçalves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Rivelino Lucio de Resende - OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 10705

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos (documentos de fls.185/193), defiro a 

habilitação dos herdeiros, para que estes possam dar prosseguimento no 

feito.

Autue-se como cumprimento de sentença e faça constar na capa dos 

autos os nomes dos herdeiros.

Ante o pedido de revogação e renúncia de mandato das partes às 

fls.201/203, determino que a intimação dos atos processuais se deem 

apenas em nome do Dr. Rivelino L. Resende.

Ademais, ante o depósito da quantia pertencente à de cujus, e 

considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico dos 

beneficiários, para que estes, possam receber os valores devidos e 

discriminados.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9119 Nr: 402-83.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalia Viana Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Murillo 

Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Mendes Moragas 

- OAB:92171/MG

 PROCESSO/CÓD. Nº 9119

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Ato contínuo, reitere-se oficio à autarquia para que traga aos autos 

informação quanto à implantação do benefício, conforme determinação de 

fl.175, sob pena de alteração no valor da multa outrora arbitrado.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10817 Nr: 89-88.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDVMNO, JAdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 10817Decido.A sentença de fls. 56/60 do processo 

em epígrafe julgou improcedente o pedido do autor.A referida sentença foi 

alvo de recurso de apelação, sendo reformada pelo tribunal.Quanto aos 

índices de correção monetária e juros, o acórdão definiu que devem incidir 

na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e que a verba 

honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas devidas até 

a data da prolação da sentença de procedência do pedido.Compulsando 

os autos denoto que o embargado apresentou planilha de cálculos à 

fl.123/126, totalizando o valor de R$211.708,62 (duzentos e onze mil 

setecentos e oito reais e sessenta e dois centavos).Entretanto, a 

embargante apresentou cálculos afirmando a incorreção do valor, 

apontando que o pagamento devido perfaz o total de R$ R$ 203.356,23 

(duzentos e três mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e três 

centavos).De acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal, até 

junho de 2009 eram aplicadas taxas de juros de 1% ao mês, de julho de 

2009 a abril de 2012 essas taxas passaram para 0,5% ao mês e a partir 

de maio de 2012 é usado o mesmo percentual de juros incidentes sobre a 

caderneta de poupança.Desta forma, considerando que este Juízo não 

tem conhecimentos técnicos para aferir a correção dos cálculos 

apresentados pelas partes, remeta-se os autos à contadoria deste Juízo, 

a fim de que calcule o valor a ser pago pelo embargante, nos termos do 

acórdão proferido.Com a juntada do cálculo, intimem-se as partes para 

que sobre ele se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias.Ato continuo, 

considerando que o executado, devidamente intimado para cumprir 

decisão concedida na sentença/acórdão ainda não cumpriu com a 

determinação, intime-se a autarquia para que no prazo de 10(dez) dias 

implante o benefício ou comprove que já o fez sob pena de elevação da 

multa anteriormente arbitrado para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento.Cumpra-se.Após, volvam-me conclusos.Guiratinga/MT, 

19 de abril de 2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43495 Nr: 1393-10.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 707 de 810



AUTOS N.º 1393-10.2016.811.0036 – CI 43495

ESPÉCIE: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Renata de Sousa Carvalho

PARTE REQUERIDA: Roberto Franklin Carvalho de Souza

INTIMANDO: Roberto Franklin Carvalho de Souza, Cpf: 94818185515, Rg: 

2465545/92 SSP CE Filiação: Antonio Nepomuceno de Carvalho e Maria 

Irismar de Souza Carvalho, data de nascimento: 08/05/1976, brasileiro(a), 

natural de Campos sales-CE, solteiro(a), vendedor ambulante, Endereço: 

Lugar inserto e não sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido ROBERTO FRANKLIN CARVALHO 

DE SOUZA, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, no valor de 

R$ 413,30 (quatrocentos e treze reais e trinta centavos), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena 

de Protesto, conforme provimento 40/2014 - CGJ e 88/2014- CGJ. Eu, Susi 

Rodrigues Farias, digitei.

 Guiratinga - MT, 19 de abril de 2018.

Juliana Gaspar da Silva

Distribuidora e Contadora Judicial

Matricula 26.057

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33704 Nr: 658-45.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 33704

Vistos etc.

Considerando o cálculo apresentado pelo requerente às fls.81/82, e 

concordância do requerido à fl.88/93, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados.

 Expeça-se o respectivo RPV, aguardando-se o pagamento em arquivo 

provisório, excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33490 Nr: 516-41.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Yoko Takenaka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 33490

Vistos etc.

Considerando o cálculo apresentado pelo requerente às fls.92/93, e 

concordância do requerido à fl.99, HOMOLOGO os cálculos apresentados.

 Expeça-se o respectivo RPV, aguardando-se o pagamento em arquivo 

provisório, excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12153 Nr: 1026-98.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair de Jesus Dias Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3.833/MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, III, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o feito com resolução de mérito, 

extinguindo-se o presente feito executório, ante o reconhecimento pelo 

impugnado da procedência do pedido, determinando que esta prossiga 

pelo valor apresentado pelo impugnante, qual seja, R$80.999,76 (oitenta 

mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).Assim, 

HOMOLOGO os cálculos realizados pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS juntado às fls.138/141, dos presentes 

autos.Condeno o impugnado nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre a 

diferença entre a quantia executada e ora arbitrada. Friso, todavia, que 

sendo a embargada beneficiária da Justiça Gratuita nos autos principais, a 

execução das verbas sucumbências deverá obedecer o disposto no art. 

12 da Lei nº 1.0960/50.Ato contínuo, expeça-se o competente RPV ou 

precatório, por intermédio do Tribunal competente devendo, neste caso, 

aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, excluindo-o do relatório 

estatístico, mas sem baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Escoado o prazo recursal, arquivem-se estes embargos. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32039 Nr: 632-81.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indalécio Vanderley da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, Paulo 

Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 Além dos quesitos a serem formulados pelas partes, indico desde já os 

quesitos do Juízo a ser respondido pelo médico:

1- O autor está incapacitado para o trabalho?

2- Qual é a doença que o autor está acometido?

3- Em caso de afirmativo, cuida-se de incapacidade total ou parcial?

4- Se positivo o primeiro quesito, cuida-se de incapacidade temporária ou 

permanente?

5- Se positivo o primeiro quesito, quais causas de incapacidade?

6- Quais os exames realizados para essa conclusão?

7- Está o autor apto para exercício de trabalho diverso do que 

habitualmente exercia?

8- Em caso de positivo, em que condições e em que tipo de atividade?

9- O autor pode trabalhar na lavoura?

10- O autor pode ficar exposto ao sol?

Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.

Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento para o momento 

oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 9158 Nr: 404-53.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Dourado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Murillo 

Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9158

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9148 Nr: 412-30.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Murillo 

Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3.920/MT, Fernanda Zaffalon-Procuradora Federal - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9148

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11531 Nr: 573-06.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 11531

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5135 Nr: 350-92.2003.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaldir Lima Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gilberto de Oliveira - 

OAB:133404/SP, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Luiz Soares 

Leandro - OAB:101959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Araújo de Oliveira - 

Procuradora Federal - OAB:, TEYLLER AGOSTINHO DO CARMO 

PLOTEGHER - OAB:8.522

 PROCESSO/CÓD. Nº 5135

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49361 Nr: 1733-17.2017.811.0036

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO a liminar exposta na petição inicial, requerida por JOÃO 

BARBOSA DOS SANTOS, para isso:1) DETERMINO aos requeridos 

MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT e ao ESTADO DO MATO GROSSO, 

solidariamente, que PROVIDENCIEM no prazo máximo de 10 (dez) dias os 

medicamentos ao enfermo JOÃO BARBOSA DOS SANTOS, qualificados 

nos autos, conforme orientação médica, ou seja, ZYTIGA (ACETATO DE 

ABIRATERONA) 250MG (fl. 11 e 96), enquanto perdurar o tratamento, 

situação que deverá ser devidamente comprovada pelo AUTOR através 

de relatórios médicos, SOB PENA DE BLOQUEIO ONLINE, via Bacenjud, de 

verbas suficientes para o custeio do medicamento, na conta bancária 

oficial dos requeridos.2) DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

visto que o autor é pobre nos termos da Lei 1060/50.3) OFICIE-SE, tendo 

em vista a urgência da medida, ao Sr. Secretário Municipal de Saúde da 

cidade de Guiratinga/MT, comunicando-lhe o teor desta decisão, para que 

tome as providências necessárias ao cumprimento da tutela antecipada.4) 

OFICIE-SE, também, tendo em vista a urgência da medida, ao Sr. Secretário 

Estadual de Saúde do Estado do Mato Grosso, comunicando-lhe o teor 

desta decisão, para que tome as providências necessárias ao 

cumprimento da tutela antecipada.5) Após, CITEM-SE os Requeridos, 

através dos seus representantes, para apresentarem contestação, caso 

queiram, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 18/04/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 2940-51.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alvany de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, Maura Maria Dallabrida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Alves Freire - 

OAB:SP 240.295, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/MT 14.469-A, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, Teresa Celina 
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de Arruda Alvim Wambier - OAB:SP 67.72 22.129

 Nesse sentido, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez 

observado que se trata de direito disponível, ou seja, direito passível de 

negociação, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, realizado entre as 

partes FRANCISCO ALVANY DE FREITAS e BV - FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em fl. 108/109, para que 

produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC entre as partes FRANCISCO ALVANY DE 

FREITAS e BV - FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO.INTIME-SE o autor para manifestar-se em continuidade da 

ação em relação à requerida MAURA MARIA DALLABRIDA, requerendo o 

que de direito. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, conforme acordado.DEIXO de condenar as partes 

ao pagamento dos honorários advocatícios, pois acordaram a 

respeito.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Guiratinga /MT, 16 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: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, data 16/04/2018. GUIRATINGA, 18 de abril de 2018 ANIVALDO 

CAVALCANTE RIBEIRO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 - TELEFONE: (66) 34311387

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado, data 16/04/2018. GUIRATINGA, 18 de abril de 2018 ANIVALDO 

CAVALCANTE RIBEIRO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 - TELEFONE: (66) 34311387

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83712 Nr: 1162-60.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMAR DA SILVA SOUSA, WAGNER NUNES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 (...) Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os acusados 

ADMAR DA SILVA SOUSA e WAGNER NUNES DE SOUZA, nas infrações 

do delito de roubo, por duas vezes, capitulado no artigo 157, § 2º, I e II, na 

forma do artigo 69, ambos do Código Penal, razão pela qual, passo a 

dosar sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código 

Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88157 Nr: 521-38.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante a Mnifestação Ministerial de ref. 30, nos termos da Legislação 

Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art.1.209 da CNGC/MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca do acordo 

juntado a ref. 30.

Comarca de Itiquira

Expediente

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador da Comarca de 

Itiquira-MT.

Vistos etc. Por ser tempestivo, RECEBO o interposto pela candidata Micheli 

Linauer. No recurso, a candidata questiona o gabarito preliminar relativo a 

questão 03. Sustenta que na mencionada questão a alternativa correta é a 

letra "D", sendo que constou a letra "B". Pois bem. Analisando a alegação 

e a questão objeto do presente recurso, assiste razão à candidata. A 

pergunta de número 03 exigia do candidato o conhecimento sobre o uso 

adequado de pronomes, devendo ser assinalada a frase correta, porém 

ao invés de constar no gabarito preliminar a alternativa "D" que continha 

resposta: "Expressava-se numa linguagem poética em que ele se obrigara 

a ser contido e disciplinado", constou a de letra "B". Destaco que o 

pronome "em que" faz referência aos termos "linguagem poética", 

podendo ser substituído sem qualquer prejuízo sintático da frase pelo 

pronome "na qual", bem como é a única alternativa que respeita a 

estrutura sintática linear. Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso 

interposto pela candidata Micheli Linauer, para alterar a reposta da 

questão de número 03, passando a constar como correta a alternativa "D". 

Publique-se.

Diretoria do Fórum

Edital

Edital n° 05/2018/ADM - torna público o Gabarito Definitivo da Prova de 

Seleção de Credenciamento para Conciliador desta Comarca, a seguir.

* O Edital n° 05/2018/ADM 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): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13348 Nr: 642-26.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Ritt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose de Carvalho, Ronivon Silva Mingoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Francisco Alves da Silva 

- OAB:18022/MS, Edilson Magro - OAB:7316-B/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, Emerson Cordeiro Silva - OAB:4113/MS

 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): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52188 Nr: 2765-84.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPQ, ÉOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

31/07/2018, às 13h40min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 365-63.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Garces de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT sob o 

nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado Manoel Garces de 

Sousa. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30111 Nr: 939-33.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cabrine Teodoro, Alisson Severino de 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALISSON SEVERINO DE BARROS, Cpf: 

05487809194, Rg: 259523-0, Filiação: Evany Severino de Barros e 

Amadeu Gonçalves de Barros, data de nascimento: 15/06/1992, 

brasileiro(a), natural de Itiquira-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

65-9675-6379. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO do réu ALISSON SEVERINO DE BARROS, pela via 

editalícia, para que compareça à audiência de justificação designada dia 

30 de maio de 2018 neste juízo, localizado no endereço ao final transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I-Determino a citação do réu ALISSON 

SEVERINO DE BARROS, pela via editalícia, para que compareça à 

audiência de justificação designada dia 30 de maio de 2018.II - EXPEÇA-SE 

carta precatória para a Comarca de Torixoréu/MT, para que, aquele Juízo 

proceda à citação do acusado, devendo o mesmo ser citado no endereço 

indicado no “parquet”.Cumpra-se com eficiência 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, FABIULA RIBEIRO DE 

MOURA, digitei.

Itiquira, 19 de abril de 2018

Fabiula Ribeiro de MouraGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56599 Nr: 884-38.2018.811.0027

 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: Mont - Cargas Transportes Ltda., Roberta Helena 

Durães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria da Fazenda do Estado de Mato 

Grosso, CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUSA CORBELINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Gidaro Prado - 

OAB:366.288/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 320 do CPC, tendo em vista que o referido dispositivo 

legal exige que a petição inicial seja instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A doutrina costuma referir-se a tais 

documentos como aqueles sem os quais não há como fazer prova do 

alegado pelo autor, tratando-os, em última análise, como casos de “prova 

legal”.

 Posto isso, intime-se o procurador da parte impetrante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, devendo aportar aos autos o 

termo de apreensão e depósito, 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.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53196 Nr: 3291-51.2017.811.0027

 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: TRC, JRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

31/07/2018, às 14h00min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52813 Nr: 3130-41.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heli Manoel Carvalheiro Marques
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

31/07/2018, às 14h20min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48037 Nr: 471-59.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazara Soares Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34994 Nr: 1508-29.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Eugenio Pezarico, Osmar Luiz Pezarico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste e requeira o 

que entender de direito, dando prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34255 Nr: 1090-91.2014.811.0027

 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: Claudinei Guimarães da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODECAR VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio dos Santos Pezzotti - 

OAB:199.967/SP, JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - OAB:212762

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para expedir matéria imprensa com a finalidade de intimar o Requerente, 

na pessoa de seu advogado constituído, para que, caso queira, apresente 

impugnação à contestação ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52474 Nr: 2953-77.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Coelho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para expedir matéria imprensa com a finalidade de intimar o Requerente, 

na pessoa de seu advogado constituído, para que, caso queira, apresente 

impugnação à contestação ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 3374-67.2017.811.0027

 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: ADMILSON PRIMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE APARECIDA SILVA DOS SANTOS 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

31/07/2018, às 14h40min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45991 Nr: 2019-59.2017.811.0047

 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: WRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE RICARDO LUCAS 

ROSA - OAB:15896

 Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos efeitos, o acordo celebrado pelas partes, com o qual anuiu o 

Ministério Público, DECRETANDO, por via de consequência, o DIVÓRCIO de 

REGINALDO JOSÉ DE SOUZA e WALÉRIA ROCHA NUNES. Outrossim, 

julgo EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do Art. 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Considerando que a 

transação, bem como a expressa concordância ministerial, são 

incompatíveis com o interesse recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado desta sentença (art. 1.000, do CPC).Assim, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao cartório de registro competente, 

encaminhando-se para o cumprimento sem custas, devendo ser 

expedidas duas vias da Certidão de Casamento já constando a averbação 

para entrega aos requerentes, mantendo-se cópia nos autos.Custas pro 

rata. Verbas que ficam suspensas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, 

pois, concedo às partes os benefícios da gratuidade da justiça. Sem 

honorários, por ausência de contraditório.Lavre-se o Termo de Guarda e 

INTIME-SE a genitora para prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumprido os expedientes retro, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 18 de abril 

de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33835 Nr: 1045-27.2014.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o 

fim de: 01. DECLARAR a aquisição da propriedade pelo advento da 

usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do Código Civil) por RICARDO 

GOMES DE LIMA, em relação ao imóvel descrito na exordial, (...)Com o 

trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se. Após, expeça-se 

mandado de registro, endereçando-o ao Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Jauru/MT para que seja procedida à retificação da 

matrícula do bem imóvel em epígrafe, instruindo o referido expediente com 

cópias autenticadas dos documentos acostados nas p. 07/08 dos autos, 

bem como do presente veredicto (art. 1.241 do Código Civil de 2.002; art. 

167, inciso I, itens 26 e 28 e art. 226 da Lei n.º 6.015/1973). Por fim, 

considerando a omissão Estatal em empreender esforço no sentido de 

implementar Defensoria Pública na Comarca (art. 134 da CRFB/88), 

ARBITRO em favor do Dr. JANDERSON FREITAS DA COSTA, inscrito na 

OAB/MT nº 21.490, nomeado para patrocinar a defesa do réu, honorários 

advocatícios no valor equivalente a 08 URHs, conforme subitem 4.1, da 

Tabela IX, da Tabela de Honorários da OAB/MT, a ser arcado pelo Estado 

de Mato Grosso, na forma do art. 22, §, 1.º da Lei n.º 8.906/1994. 

EXPEÇA-SE certidão para posterior execução da verba honorária 

arbitrada. Deixo de condenar o requerido nas verbas sucumbenciais por 

estar representado por Curador Especial.Certificado o trânsito em julgado, 

expirado o prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 

18 de Abril de 2018.Angela Maria Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36023 Nr: 611-04.2015.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL NEGRÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o 

fim de: 01. DECLARAR a aquisição da propriedade pelo advento da 

usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do Código Civil) por Lucas 

Gabriel Negrão da Silva, em relação ao imóvel descrito na inicial, Lote nº. 

01, da Quadra nº. 118(...)Após, expeça-se mandado de registro, 

endereçando-o ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Jauru/MT para que seja procedida à retificação da matrícula do bem imóvel 

em epígrafe, instruindo o referido expediente com cópias autenticadas dos 

documentos acostados nas pp. 09/10 dos autos, bem como do presente 

veredicto (art. 1.241 do Código Civil de 2.002; art. 167, inciso I, itens 26 e 

28 e art. 226 da Lei n.º 6.015/1973). Por fim, considerando a omissão 

Estatal em empreender esforço no sentido de implementar Defensoria 

Pública na Comarca (art. 134 da CRFB/88), ARBITRO em favor da Dr.ª 

CLÁUDIA GRACIELA CORREA BENTO, inscrita na OAB/MT nº 17873/O, 

nomeada para patrocinar a defesa do réu, honorários advocatícios no 

valor equivalente a 08 URHs, conforme subitem 4.1, da Tabela IX, da 

Tabela de Honorários da OAB/MT, a ser arcado pelo Estado de Mato 

Grosso, na forma do art. 22, §, 1.º, da Lei n.º 8.906/1994. Expeça-se 

certidão para posterior execução da verba honorária arbitrada. Deixo de 

condenar o requerido nas verbas sucumbenciais por estar representado 

por Curador Especial.Certificado o trânsito em julgado, expirado o prazo de 

30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 18 de Abril de 2018.Angela 

Maria Janczeski GóesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47781 Nr: 727-05.2018.811.0047

 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: Nair Azevedo de Moura, Ademir Tenorio, DEBORA 

SANTOS SOUZA, Porfirio Lemos de Queiroz, Adalto de Moraes, 

SILVANDES CANDIDO NABAS, Silvério Teixeira de Siqueira, ASSIS 

PEREIRA DA SILVA, MARLENE DA CONCEIÇÃO TORRES DO REGO, 

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA, RONDIMAR APARECIDO DE ASSIS 

SILVA, LEANDRO PEREIRA CASTRO, JOSÉ CARLOS HORN, EZEQUIAS 

ALVES DE SOUZA, Rosilene Eliane dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA DE CAMPOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Embargos de Terceiro c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela de Urgência apresentado por NAIR AZEVEDO DE MOURA e outros, 

em face de IVANILDA DE CAMPOS GUIMARÃES, todos devidamente 

qualificados nos autos.(...) Do Valor da Causa –(...)Deste modo, em 

observância ao disposto no art. 292, inciso IV e § 3º, do NCPC, 

DETERMINO que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à 

emenda da petição inicial, atribuindo à causa o valor de avaliação da área 

ou do bem objeto do pedido, devendo acostar aos autos os parâmetros 

utilizados para defini-lo, bem como instrua a inicial com documentos que 

comprovem a aquisição da posse pelos autores, tal como contrato de 

compra e venda, cessão de direitos, entre outros, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, ex vi do art. 321, parágrafo 

único.INTIME-SE, via DJE.- Do Pedido de Assistência Judiciária –(...)Assim, 

DETERMINO a intimação da parte requerente, através de seus advogados, 

via DJE para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove por meio de 

documentação pertinente a sua condição de hipossuficiente, sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciária.Apresentada 

manifestação ou havendo inércia, ocorrência que deverá ser certificada 

nos autos, ou recolhidas as custas, REMETAM-ME os autos concluso para 

deliberação.INTIME-SE, via DJE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 18 de abril de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14439 Nr: 253-78.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARLES DIAS SILVA, 

para devolução dos autos nº 253-78.2011.811.0047, Protocolo 14439, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. º 016/2018/DF

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

Considerando usufruto de compensatória no dia 23/4/2018 pelo servidor 

32890-Lucas Martins Maia de Oliveira-gestor judiciário;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LUCILENE SOARES PANIAGO MASCARENHAS, 
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Técnica Judiciária, matrícula nº 8094, para exercer o cargo de Gestor 

Judiciário Substituto (PDA-FC), no dia 23/4/2018 durante o afastamento do 

titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Juscimeira, 18 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa. Juiz de Direito-Diretor

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42889 Nr: 749-60.2018.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO STÁBILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE LUIZARI STABILE FRAY 

DE OLIVEIRA - OAB:390419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 749-60.2018.811.0048

Código 42889

Requerente: Evandro Stábile

Requerida: Lucimar Marques de Arruda

VISTOS ETC,

Evandro Stábile ajuizou Embargos à Execução em face Lucimar Marques 

de Arruda, ambos devidamente qualificados nos autos, almejando, 

liminarmente, o indeferimento do pedido de penhora de bens e 

reintegração de posse de uma área objeto da Ação de Rescisão de 

Contrato entre às partes, bem como, no mérito, declarada a nulidade da 

execução.

 O embargante não ofertou valor à causa.

É o necessário.

Decido.

Observo irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do Código de 

Processo Civil.

Isso porque, o embargante não se atentou em dar à causa seu fiel valor, 

requisito, pois, essencial para o recebimento da petição inicial, conforme 

disciplina o art. 319, inciso v, do CPC, verbis:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

V - o valor da causa;

A propósito:

“PETIÇÃO INICIAL - FALTA DE VALOR DA CAUSA - REJEIÇÃO - RECURSO 

IMPROVIDO. "Não mencionado o valor da causa, mesmo após a 

oportunidade para a emenda, é de rigor a rejeição da inicial". (TJ-SP - APL: 

9155522332001826 SP 9155522-33.2001.8.26.0000, Relator: Thales do 

Amaral, Data de Julgamento: 09/05/2011, 4ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 18/05/2011)

Assim sendo, intime-se o requerente, na pessoa de seu advogado, para 

que EMENDE a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, ofertando valor da 

causa, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, na 

forma do art. 290 do Código de Processo Civil.

Escoado prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

De Jaciara-MT p/ Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42890 Nr: 750-45.2018.811.0048

 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: EVANDRO STÁBILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO PERES DA ROSA, LUCIMAR 

MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE LUIZARI STABILE FRAY 

DE OLIVEIRA - OAB:390419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,Cuida-se de Ação Indenizatória ajuizada por Evandro Stabile 

em face de Alcindo Peres Da Rosa E Lucimar Marques De Arruda, todos 

devidamente qualificados nos autos, almejando, inicialmente, a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita.Instruiu a inicial com documentos.É o 

necessário.Decido.A gratuidade da justiça não prospera.Isso porque, in 

casu, não visualizo os requisitos necessários à concessão da gratuidade 

das custas judicias ao postulante, considerando, neste aspecto, a simples 

alegação de miserabilidade na peça de ingresso.Trata-se, pois, 

Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, o qual, em razão da função antes exercida, aufere renda mensal 

superior a 30 (trinta) salários mínimos, fato que, por si só, afasta a 

condição de necessitado a merecer a benesse almejada.Logo, as 

circunstâncias que envolvem a lide não autorizam a conclusão de que o 

requerente esteja na condição de “necessitado”, ou em situação 

econômica que não lhe permita arcar com as custas judiciais.(...)“Não se 

convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando 

solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da 

justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta 

presunção absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 

02/02/2009).Portanto, em vista da ausência de elementos suficientes que 

permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do 

benefício postulado, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.Intime-se 

o requerente, na pessoa de seu advogado (a), para que COMPROVE O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, na 

forma do artigo 290 do Código de Processo Civil.Escoado o prazo retro, 

certifique-se.Após, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5499 Nr: 855-76.2005.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:JURI

Dia:12/06/2018

Horas:08:00:00

Jurados:1. TATIANA OLIVEIRA ASSIS MASCARENHAS – PROFESSORA

2. MARIA APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA

3. MAIKELIS ALMEIDA MASCARENHAS – DO LAR

4. BRUNA RAFAELA FONTANELI – ENFERMEIRA

5. JOSÉ CARLOS SOUZA COSTA – FUNCIONÁRIO PÚBLICO

6. MAIKELLE PEREIRA DA SILVA – ESTUDANTE

7. VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS

8. HERLONES WUILLES DOS SANTOS – PROFESSOR

9. JOSÉ CÂNDIDO DA COSTA – SITIANTE

10. SONIA ZAGO CARDOSO – FUNCIONÁRIA PÚBLICA

11. CAISA RIBEIRO FRANÇA – AUTÔNOMA

12. DAIHANE XAVIER MARQUES – VENDEDORA

13. JOSUEL CARVALHO BARBOSA – GERENTE DO SICREDI

14. JOSÉ WILSON RODRIGUES – COMERCIANTE

15. LEONICE MATHEUS BARBOSA – FUNCIONÁRIA PÚBLICA

16. NAILCE MACHADO – AUTÔNOMA

17. CLÁUDIA OLIVEIRA DOS ANJOS – PROFESSORA

18. ARACY MARIA DOS SANTOS – PROFESSORA

19. ATAIDE MARCOS DE ARRUDA – SERVIÇOS GERAIS

20. ALICE SALES DA SILVA – DO LAR

21. CELIA SCHEMBEK SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA

22. NEIDEMAR SANTOS DE OLIVEIRA – FUNCIONÁRIA PÚBLICA

23. ADÃO ALVES ARRAIS – FUNCIONÁRIO PÚBLICO

24. CRISTIANE ZANATA – SECRETÁRIA

25. HELENA RODRIGUES BARBOSA FRANCO – SERVIDORA PÚBLICA

 Suplentes:

 1. KEILA SILVA PANIAGO – SERVIDORA PÚBLICA

2. OLINTO TIAGO COELHO – PECUARISTA

 3.RICARDO MASCARENHAS CORREIA – MOTORISTA
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 4.ROSILENE SANTOS SILVA – PROFESSORA

 5.NATALIA CALTRO BEZERRA COSTA – PROFESSORA

 6.MUNILA SILVA MARTINS – SECRETÁRIA

 7.JOÃO LOPES ASSUNÇÃO – FARMACÊUTICO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39284 Nr: 2678-65.2017.811.0048

 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: ADRIANO MARCELO FRANCO, HILDA KEIKO FUJII 

AMARAL, PATRICIA REGINA ALVES MENDES DOS SANTOS, MARICELE 

DE OLIVEIRA DOS REIS, JOSE CANDIDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO, com as partes 

já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição de Ref: 27.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

2.2. Diante do petitório de Ref: 28, deixo de suspender o presente feito.

2.3. Isento de custas e honorários advocatícios, eis que beneficiários de 

Assistência Judiciária gratuita.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26423 Nr: 280-19.2015.811.0048

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO JOSE LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9127/O, FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - OAB:18463/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12208/A

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 937-58.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ROSA PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a advogada do réu para 

se manifestar acerca da insistência ou desistência da oitiva das 

testemunhas Daniela Bueno da Silva, Eliane Bueno, Thiago Santher e 

Sidnéia Oliveira. Prazo: 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31777 Nr: 1043-83.2016.811.0048

 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: SAGAWA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT- 

14.258-A

 Vistos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29188 Nr: 90-22.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GRACIEL BRILHANTE DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da juntada de Ref: 56 intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24989 Nr: 879-89.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIR PERES GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATAN DE OLIVEIRA MATTOS 

- OAB:133016

 Vistos.

1. Diante da juntada de Ref: 85 intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juscimeira-MT, 19 de abril de 2018.
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ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41266 Nr: 132-03.2018.811.0048

 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: ISIQUIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma 

legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

25/07/2018, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).

5. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33687 Nr: 1988-70.2016.811.0048

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMIN GERALDO DE ALMEIDA 

CURY MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a Parte 

Autora da Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita:" Certifico que 

em resposta a petição do autor de Ref. 21 que por um lapso este Oficial 

não mencionou o números de diligências, que foram duas, como a parte 

autora efetuou o pagamento de uma diligência, foi pedido por este Ofical o 

complemento de mais uma diligência, portanto a complementação é devida, 

sendo assim, ratifico o pedido constante na referência 15. Elias Lourenço 

de Sousa - Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40346 Nr: 3026-83.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENILSON DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora para 

providenciar o pagamento do complemento da diligência do oficial de 

justiça através de emissão de guia no sitio deste Egrégio Tribunal de 

Justiça, para o efetivo cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e 

Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22685 Nr: 731-15.2013.811.0048

 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: MAIKELLE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora ,da certidão de fls 174, de 

diligencia negativa na intimação da parte requerida do inteiro teor da 

decisão de fls 166 a 170, bem como para fornecer endereço atualizado do 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40793 Nr: 3212-09.2017.811.0048

 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: DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, à míngua de impugnação, diante da prova 

documental apresentada e do parecer favorável do representante do MP, 

julgo totalmente procedente(s) o(s) pedido(s) formulado(s) na inicial, para 

o fim de, ressalvados direitos de terceiros, determinar que sejam 

efetuadas a(s) retificação(ões) requerida(s) solicitada(s), isto é, deve-se 

constar na certidão de óbito matrícula sob nº. 0645270155 2017 4 00002 

142 0000566 11, do 2º Serviço Notarial e Registro Civil das Pessoas 

Naturais e Jurídicas da Comarca de Juscimeira - MT, que o de cujus 

“deixou bens a inventariar”.4. Sem sucumbência, ante o disposto no artigo 

110, in fine, da Lei nº. 6.015/73 e por se tratar de beneficiários da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos moldes do art. 4º da Lei nº. 1.060/50.5. 

Expeça-se o necessário.6. Com o trânsito em julgado, e cumpridas todas 

as deliberações, arquivem-se, com baixas e anotações de estilo.7. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 10 de 

abril de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40330 Nr: 3019-91.2017.811.0048

 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: JBDQJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MORGHANNA THALITA 

SANTOS AMARAL FERREIRA - OAB:6850

 CERTIFICO QUE A JUNTADA DE DOC. REF. 29 FOI JUNTO COMO 

PETIÇÃO, MAS A PET. NÃO VEIO SÓ VEIO OS DOCUMENTOS.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21598 Nr: 722-87.2012.811.0048

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FERNANDA MARIA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ODILON VICENTE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026/MT, LUCIANE REGINA MARTINS - OAB:10003, 

PABLO JOSÉ MELATTI - OAB:11096/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

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, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66211 Nr: 841-54.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES LOPES OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66215 Nr: 845-91.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DA SILVA PAIVA, MAGNO MEIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, dê regular andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62413 Nr: 1095-95.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO VARALLO COSTA - ME., 

JOSÉ AUGUSTO VARALLO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 29847 Nr: 21-21.2004.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR APARECIDO TEIXEIRA, LUIZ CARLOS 

TABONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, dê regular andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67635 Nr: 106-84.2016.811.0109

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULCINEIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, dê regular andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67401 Nr: 1353-37.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. V. LAMINADOS EIRELI - EPP, ANDRÉ VITEK, 

ANDERSON FERNANDO GRANDINI, Noeli Ricci Grandini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÈDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, dê regular andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 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
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 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

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 208,00 (duzentos e oito reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67557 Nr: 57-43.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DOS SANTOS - ME, VILMAR DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, dê regular andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60881 Nr: 858-95.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO GOLICZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, dê regular andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65740 Nr: 644-02.2015.811.0109

 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: ERICA LOPES FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDENIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 35 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48334 Nr: 159-75.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO SCHICHL, EDERSON RAIMUNDO 

SCHICHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHMIDT DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RS 87.222, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:17224/RS, GIBERTO JOSÉ CERQUEIRA JUNIOR - OAB:OAB/RS 

48003, SAYONARA GORETTI BOILCHI - OAB:OAB/MT16.576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66212 Nr: 842-39.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJANE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, dê regular andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65442 Nr: 502-95.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO AUGUSTO THEIS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, dê regular andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69191 Nr: 808-30.2016.811.0109

 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: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NOLAR PINTO, MARIA BEATRIZ PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias efetue o preparo da Carta Precatória, para citação e 

demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64901 Nr: 178-08.2015.811.0109

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BONMANN DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, dê regular andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 24708 Nr: 12-93.2003.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR RIBEIRO, M. L. GIROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:MT- 

9.982/B, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que se mostra conveniente a justificação prévia do 

alegado, DESIGNO audiência de justificação para o 15 de agosto de 2018, 

às 15:00 horas.

 INTIMEM-SE, as partes para comparecerem à audiência de justificação, 

em que poderá intervir, por meio de advogado, conforme faculta o artigo 

564 do Código de Processo Civil.

Sendo caso, o prazo para contestar de 15 (quinze) dias será contado da 

intimação desta decisão, artigo 564, parágrafo único, do Código de 

processo Civil.

.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

 Marcelândia/MT, 17 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64088 Nr: 1041-95.2014.811.0109

 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: ZELIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIO MULLER, Asta Maria Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Vistos em correição

INTIME-SE o advogado da parte requerida, especificamente Dr. Fausto 

Nobres da Silva, para confirmar se a assinatura constante às fls.619 dos 

autos lhe pertence, tendo em vista divergência constata entre as 

assinaturas exaradas às fls. 610 e 619, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, volte concluso.

Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 17 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63920 Nr: 917-15.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Vistos em correição.

Recebo o recurso de apelação interposto à fl.96/96-v.

 Destarte, intime-se a defesa do réu para no prazo legal oferecer suas 

razões recursais.

 Decorrido o prazo acima, certifique-se.

 Independente de nova conclusão, havendo interposição das razões 

recursais, vista ao Ministério Público para contrarrazões.

Após, com nossas homenagens e cautelas de praxe, remetam os autos 

ao TJ/MT.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 17 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71599 Nr: 463-30.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALEXANDRE RABER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61264 Nr: 1264-19.2012.811.0109

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPESL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, dê regular andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72544 Nr: 995-04.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CAVALCANTI ANÉSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 2658-71.2006.811.0109

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELLI FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a devolução de correspondência de 

fls. 100 e 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65485 Nr: 535-85.2015.811.0109

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCIMAR GOMES DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO ROBERTO DA SILVA, FRANCISCA 

PEREIRA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES, ADVOGADA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTA CIDADE 

- OAB:13906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74028 Nr: 1750-28.2017.811.0109

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP, JORGE LUIZ INVITTI, MARIZETE DE 

MATTOS INVITTI

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 59 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71913 Nr: 662-52.2017.811.0109

 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: CARLOS PETRYKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENALDO DO PRADO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 41 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69962 Nr: 1280-31.2016.811.0109

 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): TUCHÊ COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

LETRODOMÉSTICOS LTDA., VALMIR FERREIRA DOS SANTOS, MARIA 

SIRLEI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66214 Nr: 844-09.2015.811.0109

 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): MARISOL MADEIRAS LTDA - ME, ADALBERTO 

NAVAIR DIAMANTE, WAGNER DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento do Complemento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), para o Oficial de Justiça Fabio 

da Costa Queiroz, 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência, COMPLEMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67961 Nr: 257-50.2016.811.0109

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Exequente para que no prazo legal, 

se manifeste sobre os embargos monitórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67951 Nr: 248-88.2016.811.0109

 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): CRISTO REI MOTOS COMÉRCIO E SEVIÇOS 

LTDA ME, GELSON POTHIN, CLAUDIO DA CRUZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65456 Nr: 513-27.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO TIDRE, MADALENA BATISTA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72950 Nr: 1210-77.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO ANTONIO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 
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dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75814 Nr: 891-75.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELSIR BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48475 Nr: 300-94.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO VITOR DE SOUZA DA SILVA, 

VITOR RIBEIRO DA SILVA, FRANCISCO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, Levy Dias Marques - OAB:5828/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEVY DIAS 

MARQUES, para devolução dos autos nº 300-94.2010.811.0109, Protocolo 

48475, 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): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72936 Nr: 1205-55.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECIVALDO BELTRAO DA SILVA

 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:

 Ante o exposto, DECLINA-SE A COMPETÊNCIA em favor do Juízo da 

Comarca de ROSÁRIO D’ OESTE/MT, para o qual determino a remessa dos 

p resen tes  au tos .P r o c e d a - s e  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s 

necessárias.Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75498 Nr: 693-38.2018.811.0109

 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: ERM, TSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1-RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2-DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

3-Vista ao Ministério Público.

Marcelândia-MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72523 Nr: 985-57.2017.811.0109

 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: JOAO BATISTA DE FREITAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR JOSE MEIER, MARIA LUCIA BUENO 

TRINDADE, FRANCISCO DOMINGUES GARCIA, JOÃO LUIZ CAMPANA DE 

MORAES, ARCADIO ANTONIO KASPARY, VALMIR VICENTINO, REINILDO 

RERDT, ALCIMAR FRANCENER, SEBASTIÃO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE MARCELO DOS SANTOS 

QUEIROZ - OAB:22580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial em seus termos.

Tendo em vista que se mostra conveniente a justificação prévia do 

alegado, DESIGNO audiência de justificação para o 15 DE AGOSTO DE 

2018, às 16:10 horas.

 CITEM-SE, com as advertências legais, os requeridos e intime-os para, 

querendo, comparecerem à audiência de justificação, em que poderá 

intervir, por meio de advogado, conforme faculta o artigo 564 do Código de 

Processo Civil.

O prazo para contestar de 15 (quinze) dias, será contado da intimação 

desta decisão, artigo 564, parágrafo único, do Código de processo Civil.

Por fim, em razão da comprovação da hipossuficiência econômica, DEFIRO 

a gratuidade processual requerida pelo autor.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68789 Nr: 645-50.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO AGUIAR BLANC, 

VANDERLEI VINCEZ LOSS, KLISSIA CARLA TOMADON VINCEZ LOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 DEFIRO o pedido de suspensão do presente feito, formulado pelo 

exequente às fls. 33/34 dos autos. Assim, SUSPENDO o referido processo 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do Código de 

Processo Penal.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no prosseguimento processo, no prazo de dez (10) dias, sob as penas da 

lei.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia, 18 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60050 Nr: 907-73.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ADORNES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos em correição.

Considerando a interposição de razões de apelação, fls.113/117, vista ao 

Ministério Público Estadual para contrarrazões.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71402 Nr: 335-10.2017.811.0109

 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: Fabiana Araujo Garcia, Marcio Kanda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Consubstanciado a manifestação à fl. 31, DEFIRO o requerimento no que 

tange a expedição de certidão de honorários advocatícios.

Destarte, em razão da nomeação da advogada dativa à fl.21 e sua 

atuação no presente processo, arbitro seus honorários no importe de 08 

URH.

Assim, à secretaria para que expeça a respectiva certidão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Após, em razão do trânsito em julgado e a inexistência de custas 

processuais em face da gratuidade processual, ARQUIVEM-SE os autos.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68474 Nr: 495-69.2016.811.0109

 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: PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a interposição de Recurso de apelação, (fls.94/97), 

INTIME-SE o autor para contrarrazões no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, após, remetam-se os 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1º Região, com as cautelas 

de praxe e nossas singelas homenagens.

 Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73020 Nr: 1249-74.2017.811.0109

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS 

NESPOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE FUHR - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 10 (dez) dias, iniciando pelo autor, 

para informar se possuem interesse na produção de provas, 

justificando-as, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo acima, certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61918 Nr: 617-87.2013.811.0109

 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: GENEDIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA-

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de implantação de benefício previdenciário, ajuizado por 

Genedir de Souza, em face do INSS – Instituto Nacional da Seguridade 

Social, para compeli-lo à implantação de benefício previdenciário de 

prestação continuada - Loas.

Destarte, em análise aos autos, através da decisão proferida em 

sentença, foi determinada a implantação do benefício, bem como, o 

pagamento das verbas retroativas (fls.98/99).

É o breve relatório.

DECIDO.

Do que consta nos autos, verifica-se através da documentação juntada à 

fl.98/99, que a requerida quitou o débito decorrente de verbas retroativas.

Ainda, a parte autora foi intimada pessoalmente para ciência da expedição 

de guia de levantamento e o efetivo pagamento (fl.101).

Por fim, constatado o cumprimento in totum da obrigação, a extinção do 

pleito é medida que se impõe.

Face ao exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução 

fiscal, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do 

mesmo codex.

Desnecessário o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68902 Nr: 688-84.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TAQUARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA TAQUARI LTDA, CNPJ: 

02487080000187, Inscrição Estadual: 13.035.712-0. 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: 05/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 
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MADEIREIRA TAQUARI LTDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CÉDULA DE DÍVIDA ATIVA N° 2015689, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2015689/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/08/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 89.473,90

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75341 Nr: 587-76.2018.811.0109

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GASPARETTO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Vistos em correição,

Trata-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA CONSÓRCIO LTDA em face de ANDERSON 

GASPARETTO DE PAULA.

Conforme se verifica nos autos, a parte autora pugna pela extinção do 

feito (fl. 25), tendo em vista o adimplemento do débito objeto dos autos, 

bem como, o levantamento de restrições pelo sistema Renajud.

Ainda, caso não seja possível o levantamento das restrições, seja enviado 

ofício ao Detran/MT para que o órgão proceda a baixa respectiva e 

comunicação ao SERARSA.

É o breve relatório.

Decido.

Consubstanciado a manifestação à fl.25, verifica-se que o requerido 

efetuou o pagamento da dívida, razão pela qual, a parte autora requer o 

levantamento das restrições porventura realizadas, além da comunicação 

ao SERASA e, por conseguinte, a extinção da presente.

Destarte, tendo em vista a quitação da dívida, nos termos do art. 487, inc. 

III, alínea “b” do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO com 

resolução de mérito.

Não houve registro no SERASA por parte do Poder Judiciário, então, cabe 

à parte autora o cancelamento de eventuais registros acaso existentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Desnecessário decurso de prazo, quitadas as custas por ventura 

existentes, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 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 em correição.

Com urgência, em razão da notícia de possível prática de abuso de 

autoridade, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71684 Nr: 515-26.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES, CRISTIAN 

DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação formulado às fls.174 

(gravados em mídia), e, por consequência, MANTENHO a prisão 

preventiva de CRISTIAN SANTOS GOMES e JANDERSON CENA 

FERNANDES, já que presentes os requisitos constantes no artigo 312 do 

Código de Processo Penal, não havendo que se falar neste momento 

aplicação medidas cautelares diversas da prisão. Em tempo, determino a 

secretaria que solicite informações quanto ao cumprimento das cartas 

precatórias enviadas (fl.151), consigne no ofício, que se trata de 

processo de réu preso.Determino a gravação do testemunho de Jean 

Carlos Rodrigues e sua juntada ao bojo dos autos.Com o cumprimento das 

determinações acima, vistas as partes para oferecimentos dos memoriais, 

iniciando-se pela acusação. Intimem-se. Cumpra-se. Marcelândia, 19 de 

abril de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43877 Nr: 1263-10.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILIO LORA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos em correição,DEFIRO o requerimento formulado à fl. 168 dos autos, 

retire da capa dos autos o nome do causídico peticionante, bem como 

expeça certidão de honorários.Assim, em razão da ausência de núcleo da 

Defensoria Pública, nomeio Dr. Fabrício Almeida Ferraciolli: Avenida das 

Palmeiras, 2995, Bairro Jardim Imperial, Tel.: (66) 99988-0808 e 3531-8877, 

Sinop/MT, para requerer o que for de direito do réu nestes autos e em 

plenário de júri, portanto, FIXO os honorários do mencionado advogado em 

20 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o munus público não caberá 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. 

§ 2(...)INTIMEM-SE as partes, iniciando-se pela acusação, para 

manifestação nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal, 

apresentando o respectivo rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

anexando documentos aos autos que acharem necessários, bem como, 

requererem diligências, no prazo de 05 dias.Após, decorrido o prazo, 

certifique-se, volte concluso.Cumpra-se. Marcelândia/MT, 18 de abril de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64787 Nr: 1429-95.2014.811.0109

 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: IVO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

REMETAM-SE os autos ao Egrégio TRF, com as nossas homenagens, 

observando o Sr. Gestor Judiciário as formalidades legais.

Marcelândia, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75503 Nr: 697-75.2018.811.0109

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON DEGE JUNIOR - 

OAB:22147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,RECEBO a inicial em todos os seus termos.DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita.DESIGNO audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 06/06/2018 às 13:00 horas.Destarte, INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE 

a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que 

o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, 

NCPC).Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). (...)Em 

sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes 

as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.Por fim, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIME-SE. 

CITE-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.Marcelândia-MT, 18 de abril de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67902 Nr: 221-08.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS SOUSA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Vistos em correição,

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl. 66, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade, e, quanto à desclassificação requerida, entendo que no 

momento não há provas suficientes para deferi-la, o que pode ocorrer em 

qualquer momento processual, após a instrução criminal, oportunidade em 

que será melhor analisada.

 Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 11 DE JULHO DE 2018, ÀS 

16:20 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.07, para 

comparecerem à audiência designada, as quais também foram arroladas 

pela defesa fls.66.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substitut

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75503 Nr: 697-75.2018.811.0109

 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: RASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON DEGE JUNIOR - 

OAB:22147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,RECEBO a inicial em todos os seus termos.DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita.DESIGNO audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 06/06/2017 às 13:00 horas.Destarte, INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE 

a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que 

o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante com 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). (...)Em 

sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes 

as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.Por fim, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIME-SE. 

CITE-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.Marcelândia-MT, 18 de abril de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-73.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado para 

audiência designada para o dia 15 de maio de 2018 às 14:55 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-73.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do Advogado para 

audiência designada para o dia 15 de maio de 2018 às 14:55 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47236 Nr: 1029-57.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELÂNDIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMA BUENO DOS SANTOS

 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:

 - SENTENÇA-

Vistos em correição.

Trata-se de ação cobrança promovida por Marcelândia Materiais de 
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Construção LTDA- ME, em face de Dalma Bueno dos Santos, para 

recebimento do crédito no importe de R$1.069,25 (um mil e sessenta e 

nove reais e vinte cinco centavos).

Conforme se verifica nos autos, a parte autora foi intimada dar 

prosseguimento ao feito, porém, quitou-se inerte (fls.49 e 55).

 É o breve relatório.

 Decido.

Consubstanciado as informações certidões de decurso de prazo (fls.49 e 

55), 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 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 pessoalmente e na pessoa de seu advogado.

 Após o decurso de prazo, quitadas as custas existentes, ARQUIVEM-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Marcelândia/MT, 17 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 39692 Nr: 384-37.2006.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIGO SUFFRIDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON ALVES DE MELLO, WILTON ALVES 

DE MELLO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Luis Carneiro 

Andreu - OAB:124118/SP

 - SENTENÇA-

Vistos em correição.

Trata-se de ação cobrança promovida por Andrigo Suffridini, em face de 

Wilton Alves de Mello e Wilton Alves de Mello Júnior, para recebimento do 

crédito no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Conforme se verifica nos autos, a parte autora foi intimada dar 

prosseguimento ao feito, porém, quitou-se inerte (fls.76).

 É o breve relatório.

 Decido.

Consubstanciado a informação contida na certidão de decurso de prazo 

(fls.76), 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 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 pessoalmente e na pessoa de seu advogado.

 Após o decurso de prazo, quitadas as custas existentes, ARQUIVEM-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Marcelândia/MT, 17 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47406 Nr: 1195-89.2009.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DIAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-16.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA BORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO MARCIA APARECIDA 

BORIN, já qualificada nos autos e representada por advogado constituído, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO 

JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, contra o BANCO BMG S/A, neste Juízo, sustentando, em síntese: 

Em suma, aduz a requente que no mês de março fez um empréstimo 

consignado no valor de R$ 7.962,00 (sete mil novecentos e sessenta e 

dois reais), recebendo tal valor no dia 31/03/2015, relata ainda, que no 

momento da contratação do empréstimo não recebeu o contrato, tendo em 

vista que impressora apresentou problema. Após a requerente informa 

que recebeu uma ligação de um dos funcionários da requerida, para 

informar o numero de parcelas e valores, ocasião que a reclamante 

consentiu com o informado. Ademais, a requerente notifica que pagou a 

primeira parcela a através de boleto e as demais estão sendo 

descontadas na folha de pagamento. Assevera que esta sendo 

descontados valores de forma indevida, ressalta, que realizou contrato de 

empréstimo consignado, e o desconto dos valores vem ocorrendo na 

forma de empréstimo no cartão de crédito. Acrescenta que a assinatura 

no contrato não é da reclamante. É o breve relatório. DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do 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 caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza cautelar, 

verifico que estão demonstrados os pressupostos acima citados. Nesse 

passo, vislumbro plausível a concessão de inversão do ônus da prova em 

favor do autor, consumidor, uma vez que a demanda tem no polo passivo 

uma grande instituição bancária, a qual possui todos os meios de defesa 

plena a seu dispor. Aliado a este fundamento, tem-se que o fornecedor é 

quem possui os dados cadastrais, contratos e documentos relativos ao 

negócio jurídico que está sendo discutido neste processo; sendo 

dificultoso para o consumidor, mormente uma pessoa humilde e leiga no 

assunto. Nesse sentido, os Tribunais já lograram entendimento sob tal 

benesse, por quanto, havendo plausibilidade nas alegações iniciais a 

medida é a concessão, vejamos: TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 

50645719220144047100 RS 5064571-92.2014.404.7100 (TRF-4) Data de 

publicação: 19/11/2015 Ementa: AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. APLICABILIDADE DO CDC . INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. POSSIBILIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que se aplica o 

CDC às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras, 

tendo em vista o disposto na Súmula 297 do STJ. Todavia, a inversão do 

ônus da prova não é automática e subordina-se ao critério do juiz, quando 

for verossímil a alegação ou quando o postulante for hipossuficiente (art. 

6º , VIII do CDC ). 2. No caso, tendo a parte autora identificado os 

contratos que pretende revisar e juntado alguns documentos que 

comprovam a relação contratual firmada com a instituição financeira, deve 

ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova para determinar que a 

CEF junte aos autos o contrato faltante, a fim de possibilitar a revisão 

postulada. Assim, o artigo 6º, inciso VII, do CDC, prescreve que são 

direitos básicos do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 
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quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.”. Por seu 

turno, é nítida a disparidade entre as partes, bem com a hipossuficiência 

do autor, que anexa ao pedido inicial seus reais rendimentos, portanto, é 

crível a concessão da inversão do ônus da prova em benesse do 

requerente. A par disso, não há dúvida de que presente também o perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto é sabido que os 

efeitos desses atos sempre geram prejuízos aos consumidores, que 

acabam por ter praticamente toda a sua renda comprometida e que sofrem 

severas restrições de crédito, caso não cumpra com as cobranças 

mesmo que indevidas. Com efeito, prejuízo nenhum terá o demandado com 

a presente suspensão das cobranças, ausente também o perigo de 

irreversibilidade da tutela antecipada, uma vez que se o requerido lograr 

êxito em demonstrar que o valor é devido, remanescerá seu direito de 

crédito, que pode ser cobrado a qualquer instante pelas vias normais. Por 

todo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para 

determinar ao demandado que suspenda de imediato o desconto de 

qualquer valor na folha de pagamento da requerente até o julgamento de 

mérito da presente demanda. Fixo o prazo de 05 dias, após a intimação da 

presente decisão, para o cumprimento das obrigações, sob pena de multa 

diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Determino, ainda, que o demandado forneça o 

contrato ou documento sobre a relação contratual com a requerente e os 

protocolos de atendimento, quando contestar a demanda. À Secretaria 

para que agende audiência de conciliação. CITE-SE o demandado e 

INTIMEM-SE as partes da audiência designada e da tutela de urgência 

deferida. Marcelândia-MT, 19 de abril de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62261 Nr: 1142-58.2016.811.0111

 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: RAIMUNDO MOREIRA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por 

RAIMUNDO MOREIRA SÁ na Ação para obtenção de benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade rural proposta em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social. Sem custas e honorários em virtude da 

gratuidade da justiça concedida nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 18 de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61961 Nr: 988-40.2016.811.0111

 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: ELAINE CATARINA BREGOLI LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da requerente e condeno o Instituto Nacional de 

Seguro Social a conceder a pensão por morte a ELAINE CATARINA 

BREGOLI LIMA, devida desde a data do óbito a Tiago de Lima tendo em 

vista que seu requerimento administrativo foi realizado dentro do prazo 

estabelecido no art. 74, inciso I, da Lei n. 8.213/91, na base de um salário 

mínimo mensalAssim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome do Segurado (de cujus): Tiago de 

lima;Nome do beneficiário: Elaine Catarina Bregoli Lima;Benefício 

Concedido: Pensão por Morte;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data 

do Início do Benefício (DIB): data do óbito (06.04.2016);Prazo para 

cumprimento da sentença: 60 (sessenta) dias.Declaro extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) com índice de remuneração da caderneta de poupança na 

forma do art. 1º-F da Lei nº 9.497/97 com redação dada pela Lei nº 

11.960/09, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 

–STF).(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72360 Nr: 164-13.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSM, ADSMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 164-13.2018.811.0111 (Código 72360)Classe – 

Assunto:Al imentosRequerente:  Adr iana dos Santos Melo 

PereiraRequerido: Carlos Rafael Fernandes da CruzVistos em correição.1) 

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref. evento 11), NOMEIO como 

defensor dativo o causídico Dr. IGOR NEVES DE CARVALHO para 

patrocinar os interesses do requerido Carlos Rafael Fernandes da 

Cruz.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 06 (seis) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo 

no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o 

“múnus” público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. (...) Registre-se, também, que são obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º 

do Provimento 09/2007/CGJ): i) patrocinar a causa do beneficiário com 

zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; ii) não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na 

substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com 

devolução de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo 

das sanções administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.2) INTIME-SE o advogado 

nomeado da presente decisão, bem como o requerido para comparecer ao 

escritório do causídico nomeado.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 18 de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59332 Nr: 1783-80.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDEL SILVA DE JESUS, ANDERSON NUNES 

DE SOUZA CRUZ, THIALES PRATES RIBEIRO, CHARLES DE JESUS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - 

OAB:17646/O, FLADSON CHIQUITIN - OAB:17743, GIOVANNE GOMES 

ARAUJO - OAB:19911/O, GIOVANNE GOMES DE ARAUJO - OAB:19.911 

OAB/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, KASSIO ROBERTO 

PEREIRA - OAB:12691/B

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o 

pedido formulado pela Defesa de THIALES PRATES RIBEIRO, 

r e c o m e n d a n d o - o  n a  p r i s ã o  e m  q u e  s e 

encontra.INTIMEM-SE.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 
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Defesa.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Matupá/MT, 17 de abril de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30605 Nr: 1059-23.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Felisberto Palácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30605

Processo nº 1059-23.2008.811.0111.

Classe – Assunto: Embargos à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargado: Felisberto Palácio

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que nos Embargos à Execução 

apresentados em apartado sob o código nº 60833, foi determinado o 

processamento daquele nos presentes autos da execução.

Diante disso, recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, 

devendo o patrono do embargado ser intimado a se manifestar, inclusive 

quanto aos pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 

535, § 4º CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29899 Nr: 359-47.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Guiomar Gomes de Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29899

Processo nº 359-47.2008.811.0111.

Classe – Assunto: Embargos à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargado: Guiomar Gomes de Lira

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que nos Embargos à Execução 

apresentados em apartado sob o código nº 60799, foi determinado o 

processamento daquele nos presentes autos da execução.

Diante disso, recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, 

devendo o patrono da embargada ser intimado a se manifestar, inclusive 

quanto aos pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 

535, § 4º CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66397 Nr: 719-64.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI, 

RAFAEL CARDOSO LIMA, EMERSON PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, ANDREIA GOMES DE SOUZA - OAB:21739/O, GIOVANNE 

GOMES ARAUJO - OAB:19911/O, RUBY DE CARVALHO - OAB:21568, 

RUY PORTELLA DE SOUZA - OAB:4.296/A-OAB/MT

 Autos nº 719-64.2017.811.0111.

Código Apolo 66397.

Vistos em correição.

1)RECEBO os recursos de apelação interpostos às Refs. 163 e 168 pelas 

Defesas dos acusados Lucas Daniel de Carvalho Simioni e Emerson Paiva, 

respectivamente, nos seus regulares efeitos.

2) De igual forma, RECEBO o recurso de apelação interposto à Ref. 196 

pelo acusado RAFAEL CARDOSO LIMA, eis que devidamente intimado 

manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória.

Tendo em vista que o acusado declarou não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, NOMEIO com defensor dativo de 

Rafael Cardoso Lima o advogado Giovane Gomes Araújo, devendo 

apresentar razões recursais no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 3) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

4) Com o aporte das razões recursais de Defesa, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público para que ofereça contrarrazões no prazo legal.

5) Cumpridas as determinações anteriores e, considerando, que o 

Ministério Público apresentou suas contrarrazões aos recursos dos 

demais acusados (Ref.185), REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos cumprimentos, 

conforme disposto no art. 601 do Código de Processo Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74141 Nr: 1062-26.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais previstos no art. 303, 

“caput”, do Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA 

pleiteada, DETERMINANDO que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social IMPLANTE/RESTABELEÇA o beneficio de auxílio-doença a parte 

autora.4 - OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados  inc rus tados  nos  au tos .  5  –  Pe lo  O f í c i o  n . 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda.6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) Dr(a) Bolivar 

Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante nesta Comarca, 

devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito nomeado, bem 

como o agendamento da perícia.7 (....)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73254 Nr: 602-39.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O
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 Autos nº 602-39.2018.811.0111.

Código Apolo nº 73254.

Vistos em correição.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 

2018, às 14h45min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53403 Nr: 1507-20.2013.811.0111

 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: MILTON ZEILINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCEIRO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1507-20.2013.811.0111

Código nº 53403

Classe – Assunto: Procedimento Ordinário- Ação Revisional

Requerente: Milton Zeilinger

Requerido: BV Financeira s.a Crédito, Financiamento e Investimento

Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as homenagens deste Juízo (artigo 1.010, §3º, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55199 Nr: 1311-16.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55199

Processo nº 1311-16.2014.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente(s): José Carlos dos Santos

 Executado(s): JB Amaro dos Santos & Cia Ltda.

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50820 Nr: 706-41.2012.811.0111

 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: JOVENIL QUEIROZ MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR CAMPOS CALDEIREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13521-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 706-41.2012.811.0111

 Código nº 50820

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Jovenil Queiroz Mendonça

Requerido: Claudemir Campos Caldereiro

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela proposta 

pelo Jovenil Queiroz Mendonça em face de Claudemir Campos Caldeireiro, 

qualificados nos autos.

Deferido o pedido liminar, o veículo foi apreendido e depositado ao 

requerente (fls. 34).

O requerido foi citado, conforme certidão de fls. 33.

Expedida carta precatória para Comarca de Barra do Garças/MT, não foi 

possível a intimação da parte exequente, conforme consta na certidão de 

fls. 48.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dessume dos autos que a parte requerente não comparece nos autos 

desde maio de 2012, sendo que não foi possível localizá-lo para dar 

prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Ademais, verifico que a última manifestação do autor é referente à inicial.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, 

consoante certidão de fls. 49.

Com efeito, diante da inação da parte requerente em dar seguimento à 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53662 Nr: 33-77.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. PETINI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O

 Autos nº 33-77.2014.811.0111

Código nº 53662

Classe – Assunto: Execução Fiscal

 Exequente(s): Fazenda Pública Estadual

Executado(s): D. A. Petini e Cia Ltda. - ME

Vistos em correição.

RENOVE-SE a intimação da advogada nomeada para patrocinar os 

interesses da parte executada, no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimada deixou de 

se manifestar em favor da executada, para o qual foi nomeada (fls. 21).

Cientifique-a de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.
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Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 149-20.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI CARNEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O

 Autos nº 966-84.2013.811.0111

Código nº 52001

Classe – Assunto: Execução Fiscal

 Exequente(s): Fazenda Pública Estadual

Executado(s): Iraci Carneiro de Souza

Vistos em correição.

RENOVE-SE a intimação da advogada nomeada para patrocinar os 

interesses da parte executada, no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimada deixou de 

se manifestar em favor da executada, para o qual foi nomeada (fls. 26).

Cientifique-a de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35255 Nr: 98-77.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESO, Lurdes Soares Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT, Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35255

Processo nº 98-77.2011.811.0111

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente(s): Lurdes Soares Oliveira

Executado(s): Ailton Oliveira

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fls. 53.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51651 Nr: 1546-51.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SADS, EAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51651

Processo nº 1546-51.2012.811.0111

 Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Requerente: Eloide Almeida Feitosa

Requerido: Francisco Antônio Pereira da Silva

Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão de fls. 53, intime-se a parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito, indicando o atual endereço do 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31689 Nr: 709-98.2009.811.0111

 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: GEMIMA TOLEDO SARTORI, JULIANO SIQUEIRA 

SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

do Mato Grosso - OAB:, GIOVANNE GOMES ARAUJO - OAB:19911/O, 

IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31689

Processo nº 709-98.2009.811.0111

Classe – Assunto: Separação Consensual

Requerente(s): Gemima Siqueira Sartori

 Requerido(s): Juliano Siqueira Sartori

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, sem manifestação, arquivem-se os autos.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50092 Nr: 1565-91.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marionaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 Autos nº 1565-91.2011.811.0111

Código nº 50092

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Acusado: Marinaldo Pereira da Silva

Vistos em correição.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado para apresentar razões 

de apelação, no prazo legal ou, havendo motivo justo, renuncie a 

nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de se 

manifestar em favor do acusado para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31266 Nr: 305-47.2009.811.0111

 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: VILMA BONOMO MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A., SAMURAI 

ISLANIO JUNIOR, MIRIAM VEIGA DA COSTA ISLANIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carvalho Duarte - 

OAB:4.346-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, LUIZ RENATO RAGAZZO MACHADO GOMES - 

OAB:29.517/SP

 Código nº 31266

Processo nº 305-47.2009.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente(s): Elio Schowantz

 Executado(s): Vilma Bonomo Meira

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50083 Nr: 1556-32.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA MARIA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN M.S. CONTINI - 

OAB:13894

 Código nº 50083

Processo nº 1556-32.2011.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente(s): Banco do Brasil S/A

 Executado(s): Leda Maria Tavares

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54503 Nr: 736-08.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE DA COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 736-08.2014.811.0111.

Código nº 54503

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente(s): Edilaine da Costa Pereira

Executado(s): Instituto Nacional de Seguridade Social

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas todas as determinações e inexistindo requerimentos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55231 Nr: 1333-74.2014.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDP, CFDP, AFDP, GFDP, GFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIODP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55231

Processo nº 1333-74.2014.811.0111

 Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Requerente: Gracenilda Ferreira Alves e Outros

Requerido: André Ivan Oliveira da Paixão

Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão inclusa na missiva deprecada (fls. 105-v), 

intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, indicando o 

atual endereço do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54780 Nr: 959-58.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRB, MARB, EdFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54780

Processo nº 959-58.2014.811.0111

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente(s): Elza de Fátima Ramos

Executado(s): Valdecir André Ramos

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fls. 72, INTIME-SE a exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52830 Nr: 966-84.2013.811.0111

 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: CLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDP, ODSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Autos nº 966-84.2013.811.0111

Código nº 52830

Classe – Assunto: Averiguação de Paternidade

 Requerente(s): Cristiano Luiz Schumacher

Requerido(s): Izabela Ferreira de Paula e Odair dos Santos Anjos

Vistos em correição.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado para que apresente 

contestação, no prazo legal ou, havendo motivo justo, renuncie a 

nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de se 

manifestar em favor do requerido, Odair dos Santos Anjos, para o qual foi 

nomeado (fls. 91).

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.
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Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53433 Nr: 1536-70.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Autos nº 1536-70.2013.811.0111

Código nº 53433

Classe – Assunto: Ação Penal de Competência do Júri – Procedimento 

Ordinário

Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Acusado: Daniel da Silva Teixeira

Vistos em correição.

Considerando que devidamente intimado o acusado não se manifestou 

sobre a determinação de fls. 146 até a presente data e, tendo em vista 

que possui advogado constituído (Dr. Irineu Paiano Filho), DETERMINO a 

intimação de referido advogado para que informe se irá atuar em defesa 

do acusado nestes autos, devendo manifestar-se sobre a decisão de fls. 

146.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50718 Nr: 600-79.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 50718

Processo nº 600-79.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Acusada: Rosangela Oliveira Cardoso

Vistos em correição.

Considerando o lapso temporal desde a intimação do advogado nomeado, 

REVOGO a nomeação feita o Dr. Giovanne Gomes Araújo e NOMEIO como 

defensor dativo da acusada o advogado Nilson Allan R. Portela, que 

deverá ser intimado nos termos da decisão de fls. 67.

No mais, considerando que o advogado anteriormente nomeado, qual seja, 

Dr. Giovanne Gomes Araújo, mesmo regularmente intimado, por duas 

vezes, deixou de se manifestar em favor da acusada para o qual foi 

nomeado, OFICIE-SE a OAB - 14ª Subseção – Peixoto de Azevedo/MT, 

para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53890 Nr: 230-32.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE DE JESUS SANTOS, JDJG, ACSS, MDJG, 

JDJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53890

Processo nº 230-32.2014.811.0111

Classe – Assunto: Execução

 Exequente(s): Elizabete de Jesus Santos e outros.

Executado(s): Instituto Nacional do Seguro Social

 Vistos em correição.

Ante o trânsito em julgado da impugnação à execução (Ref. 20 nos autos 

57929) e, considerando o pedido retro, DETERMINO que os autos sejam 

remetidos à contadoria deste Juízo para fins de retificação dos cálculos, 

nos moldes da sentença de Ref. 13 nos autos nº 57929.

Após, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36433 Nr: 1274-91.2011.811.0111

 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): QUALITA HOTEL E CHOPERIA LTDA ME, LEDA 

MARIA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36433

Processo nº 1274-91.2011.811.0111

Classe – Assunto: Execução

 Exequente(s): HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executado(s): Qualita Hotel e Choperia Ltda. Me e Leda Maria Tavares.

 Vistos em correição.

INTIME-SE o exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 21488 Nr: 1266-90.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Pazzarico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 21488

Processo nº 1266-90.2006.811.0111

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Município de Matupá

Executado(s): Cezar Pazzarico

 Vistos em correição.

INTIME-SE o exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53485 Nr: 1585-14.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ZEILINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Código nº 53485

Processo nº 1585-14.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Sumário

Acusado: Pedro Zeilinger

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Penal proposta em face de PEDRO ZEILINGER, 

devidamente qualificado nos autos, para apuração da prática do crime 

previsto no artigo 147 do Código Penal.

Os fatos ocorreram em 27 de setembro de 2013.

O Ministério Público pugnou pela decretação da extinção da punibilidade do 

acusado, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

estatal.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 A pena cominada para o artigo 147 do Código Penal é de detenção de 01 

(um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O recebimento da denúncia ocorreu em 30.01.2014, e a partir de então 

não se verificaram quaisquer outras causas interruptivas do prazo 

prescricional.

Assim, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal para os crimes cujo 

máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, opera-se a prescrição no prazo 

de 03 (três) anos.

O artigo 114, por sua vez, estabelece que a prescrição da pena de multa 

ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa 

de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada 

ou cumulativamente aplicada.

Diante disso, já tendo decorrido o lapso temporal de mais de 04 (quatro) 

anos desde a data do recebimento da denúncia, e não sobrevindo 

quaisquer outras das causas impeditivas ou interruptivas, RECONHEÇO a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 

109, inciso V, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado PEDRO ZEILINGER, já qualificado nos autos, ante a prescrição da 

pretensão punitiva estatal com relação ao crime que lhe é imputado neste 

processo (CP, art. 147).

Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51250 Nr: 1144-67.2012.811.0111

 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: ROSA ELISIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51250

Processo nº 1144-67.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Rosa Elisia dos Santos

 Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, tragam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30116 Nr: 573-38.2008.811.0111

 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: Aparecido Donizete Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinete Fernandes da Silva Valadares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 30116

Processo nº 573-38.2008.811.0111.

Classe – Assunto: Divórcio Consensual

 Requerente: Aparecido Donizete Valadares

Requerido: Lucinete Fernandes da Silva Valadares

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da contestação inclusa (fls. 110-112), intime-se a 

parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34764 Nr: 2076-26.2010.811.0111

 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: MARLY LACERDA SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34764

Processo nº 2076-26.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Impugnação à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargada: Marly Lacerda Severino

Vistos em correição.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono do embargado ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50810 Nr: 696-94.2012.811.0111

 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: VALDIR ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50810

Processo nº 296-94.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Impugnação à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargado: Valdir Alves Ferreira

Vistos em correição.
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Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono do embargado ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54017 Nr: 318-70.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIR LUCAS DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 54017

Processo nº 318-70.2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

Acusado: Luir Lucas da Silva Carvalho

Vistos em correição.

Considerando a inércia do advogado nomeado, REVOGO a nomeação feita 

ao Dr. Jorge Gustavo Winter e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Luir Lucas da Silva Carvalho, o advogado MARCOS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO, que deverá ser intimado para apresentar resposta à acusação, 

no prazo legal, nos termos da decisão de fls. 153.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50937 Nr: 827-69.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO APARECIDO DELPHIN, JOSE 

QUEIROZ DELPHIN, PAULINO QUEIROZ DELPHIN, ZILDA QUEIROZ 

DELPHIN, GERSON QUEIROZ DELPHIN, ZELIA DELPHIN FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50937

Processo nº 827-69.2012.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

 Exequente(s): Espólio de João Aparecido Delphim

Executado(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da Impugnação à Execução (Ref. 13 

nos autos 58494), após, expeça-se a respectiva RPV.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27094 Nr: 2-14.2001.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos João Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belarmina de Souza - 

OAB:2494/MT

 Código nº 27094

Processo nº 2-14.2001.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Monitória

Requerente: Domingos João Giacomelli

Requerido:R. S. Madeiras Ltda.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Monitória proposta pelo Domingos João Giacomelli em 

face de R. S. Madeiras Ltda, ambos qualificados nos autos.

A parte requerente, apesar de intimada para promover o andamento do 

feito (fls. 381), quedou-se inerte, sem comparecer aos autos desde 2014.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se que, no decorrer do procedimento, deixou a parte autora de 

promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim, o 

abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Com efeito, diante da a inação da parte autora em dar seguimento a 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, §1º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 17 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 69387 Nr: 568-16.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Descontos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hercione da Silva – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116 / 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Mandado de citação/intimação.

 Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança.

 É o relatório. Decido.

I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos legais.

 Em consonância com o artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, 

designe-se audiência conforme pauta do conciliador.

Caso a parte requerida não tenha interesse na autocomposição, deverá 

manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do NCPC.

 Não havendo conciliação a parte requerida deverá apresentar 

contestação em até 15 (quinze) dias após a realização desta.

Após a apresentação da contestação, havendo preliminares, intime-se a 

parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 II – ASPECTOS FINAIS

Conforme exposto, determino:

c) A citação do requerido;

d) A intimação das partes para comparecerem em audiência de 

conciliação.

A presente decisão vale como mandado de citação e intimação das 

partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 55587 Nr: 863-24.2016.811.0030

 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: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vantuir Siqueira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Mandado de citação/intimação

Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por OMNI 

S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de VANTUIR 

SIQUEIRA SANTANA, ambos qualificados nos autos.

 A inicial foi recebida à ref. 12, oportunidade em que foi deferida a medida 

liminar.

 Certidão do oficial de justiça informando que não foi possível realizar a 

apreensão do veículo, à ref. 23.

À ref. 45, a parte autora pugna pela conversão da ação em ação de 

execução.

É o relatório. Decido.

 O art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que se o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, 

fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva.

No caso dos autos, verifica-se que a parte ré foi citada da presente ação, 

contudo o bem não foi localizado.

 Assim, em consonância com o texto legal acima, defiro o pleiteado pelo 

requerente, convertendo-se a presente ação em "Execução".

 Altere-se a classe processual, retificando os dados do processo no 

sistema Apolo.

 Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 3 (três) 

dias, pagar ou nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, 

tantos bens quantos bastem para satisfação integral do crédito 

exequendo, acrescido dos encargos legais.

Conste-se no(s) mandado(s) a prerrogativa de oferecer(em) embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista 

pelo art. 915 do NCPC.

Não encontrando o executado, o oficial de justiça deverá arrestar tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em seguida, 

nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida à metade.

Desde já defiro o pleito de concessão dos benefícios do art. 212, §2º, do 

NCPC.

Vale a presente decisão como Mandado de Citação/Intimação do 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68733 Nr: 304-96.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane de Oliveira Barros, José Fernando 

Beteti Barros, Sandra de Oliveira Torchi, Alan Torchi, Wilson de Oliveira, 

Janicleia Aparecida dos Santos Guidugli, Wilson Roberto Guerra Aguiar 

Júnior, Juliana Santos Stoppa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. ... Defiro o pleito dos autores e determino a intimação 

dos requeridos para que esses forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documentos que envolvem a transferência da porção de 5.000 hectares 

de sua propriedade, relativa a matrícula nº. 224 do Registro de Imóveis de 

Nobres/MT, sob pena de determinar busca e apreensão, caso não 

justificado o acolhimento da determinação exibição de documentos. III – DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Em consonância com o artigo 334 do Novo 

Código de Processo Civil, designe-se audiência de conciliação em 

conformidade com a pauta do conciliador desta comarca. Caso os 

requeridos não tenham interesse na autocomposição, deverão 

manifestarem em até 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do NCPC. Não havendo 

conciliação a parte requerida deverá apresentar contestação em até 15 

(quinze) dias após a realização desta.Após a apresentação da 

contestação, havendo preliminares intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias, em não havendo 

voltem-me conclusos para deliberações.IV – DA AUSÊNCIA DE 

LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO.Caso o requerido não seja encontrado no 

endereço fornecido pela parte autora, intime-a para informar o endereço 

atualizado do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.V – DAS 

DISPOSIÇÕES FINAISConforme exposto acima, determino:a) a intimação da 

parte autora e a citação dos requeridos para comparecerem em audiência 

de conciliação a ser designada conforme pauta do conciliador, bem como 

cumprimento das demais determinações descritas nos itens II e III. b) caso 

o requerido não seja localizado, cumpra-se o item IV, desta decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 69219 Nr: 488-52.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilena Ercoli, Antonio Luiz Batista Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Mandado de citaçãoVistos etc. Trata-se de ação de danos 

materiais c/c danos morais decorrentes de curto circuito na fiação elétrica 

proposto por Marilena Ercoli e Antonio Luiz Batista Neto, em face da 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. A parte autora 

pugna pela concessão da assistência judiciária e inversão do ônus da 

prova.I – DO RECEBIMENTO DA INICIALRecebo o pedido inicial, uma vez 

que preenche os requisitos dispostos no art. 319 do Código de Processo 

Civil.II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇATendo 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. III – DA INVERSÃO ÔNUS DA PROVAVerifico que ao 

caso vertente é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, sendo a 

parte autora consumidora de serviço como destinatária final e a ré 

fornecedora de serviços mediante remuneração nos termos dos artigos 2º 

e 3º da lei 8.078/90.Aplica-se ao caso o art. 6º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que o consumidor em questão é 

hipossuficiente técnica em relação à empresa requerida fornecedora de 

serviços, razão pela qual inverto o ônus da prova em benefício da(o) 

requerente.....

 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:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Verifico que o requerente juntou aos autos petição endereçado a outro 

juízo, a qual objetiva o cumprimento da decisão já proferida neste 

processo.

 Neste sentido, intime-se o requerente para que proceda com o 

desentranhamento da referida peça processual e protocole essa no juízo 

indicado ou requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Não havendo manifestação, cumpra-se a decisão anterior proferida nos 

autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 1387-55.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alinor Pedroso de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Em consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o 

exequente para que indique o endereço para citação do executado ou 

traga ao processo bens passiveis de penhora, caso o executado já tenha 

sido citado, no prazo de 48 (quarente e oito) horas.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo indicação do endereço atualizado do executado, diferente do 

constante nos autos, proceda com nova citação, em conformidade com a 

decisão anterior.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, caso o executado já tenha sido citado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 50946 Nr: 1466-34.2015.811.0030

 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): Robson da Silva Muniz- ME, Robson da Silva 

Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 32.

Aguarde-se em arquivo provisório até manifestação da parte exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44142 Nr: 257-64.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy Tereza Ojeda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Alda Brusarello 

Weihrich - OAB:17407/0, Silverio Soares de Moraes - Procurador 

Municipal - OAB:12.006

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, desta Comarca, impulsiono os 

autos para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

informação de fl. 103, bem como a petição de fl.104, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40733 Nr: 562-19.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Berto - ME, Paulo Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, desta Comarca, impulsiono os 

autos para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca Da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 63, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 40107 Nr: 1814-91.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Hipólito Dias, Daniel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, desta Comarca, impulsiono os 

autos para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 703 Nr: 149-31.1997.811.0030

 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: Agropecuária Agua Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervásio Antonio Zangerolli, Odete Mussiato 

Zangerolli, Keli Cristina Fernandes Zangeroli, José Antonio Zangerolli, 

Erasmo Luiz Zangeroli, Maria Lúcia Quirelli Zangerolli, Edson Luiz 

Zangerolli, Agropecuária Caribe Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Fabiana Hermann Zagotto 

Consalter - OAB:25.009/PR, Ewerton Soler Consalter - 

OAB:24.858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, desta Comarca, impulsiono os 

autos para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69219 Nr: 488-52.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilena Ercoli, Antonio Luiz Batista Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Bussolaro - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certific que em cumprimento a decisão de Ref: 4, fica a audiência de 

Conciliação designada para o dia 18 de Julho de 2018, às 10 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68733 Nr: 304-96.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane de Oliveira Barros, José Fernando 

Beteti Barros, Sandra de Oliveira Torchi, Alan Torchi, Wilson de Oliveira, 

Janicleia Aparecida dos Santos Guidugli, Wilson Roberto Guerra Aguiar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 735 de 810



Júnior, Juliana Santos Stoppa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-D desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à Comarca de Rondonoplis/MT., juntando 

cumprovante no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68733 Nr: 304-96.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane de Oliveira Barros, José Fernando 

Beteti Barros, Sandra de Oliveira Torchi, Alan Torchi, Wilson de Oliveira, 

Janicleia Aparecida dos Santos Guidugli, Wilson Roberto Guerra Aguiar 

Júnior, Juliana Santos Stoppa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 14, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 18 de Julho de 2018, às 9 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 67782 Nr: 3144-16.2017.811.0030

 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: Leonila Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

 É o relatório. Decido.

Verifico que não há nos autos documentos que comprovem o início de 

prova material contemporânea.

 De acordo com o enunciado 149 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Neste mesmo sentido é necessária a demonstração de início de prova 

material contemporânea aos fatos, vejamos:

“O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador.” (STJ. AR 1808/SP 3ª Seção Rel. Hamilton Carvalhido 

Rev. Paulo Gallotti Data julgto: 27/04/2005).

No caso dos autos, considerando que a parte autora preencheu o 

requisito etário em 10/07/2010, essa deverá trazer aos autos, como início 

de prova contemporânea, documentos que comprovem a atividade rural a 

partir de 10/07/1996 (ano de implementação das condições 2010 – meses 

de contribuição exigidos 174).

 Conforme se verifica a parte autora não trouxe aos autos documentos 

relacionados ao período de 1995 a 1996.

Neste sentido, intime-se o autor para que traga aos autos documentos que 

demonstrem início de prova material, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 59404 Nr: 3466-70.2016.811.0030

 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: Airton Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

 É o relatório. Decido.

Verifico que não há nos autos documentos que comprovem o início de 

prova material contemporânea.

 De acordo com o enunciado 149 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Neste mesmo sentido é necessária a demonstração de início de prova 

material contemporânea aos fatos, vejamos:

“O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador.” (STJ. AR 1808/SP 3ª Seção Rel. Hamilton Carvalhido 

Rev. Paulo Gallotti Data julgto: 27/04/2005).

No caso dos autos, considerando que a parte autora preencheu o 

requisito etário em 23/02/2013, essa deverá trazer aos autos, como início 

de prova contemporânea, documentos que comprovem a atividade rural a 

partir de 23/02/1997 (ano de implementação das condições 2013 – meses 

de contribuição exigidos 198).

 Conforme se verifica a parte autora trouxe a certidão de casamento e 

cópia de documentos pessoais ilegíveis.

 Tais documentos não se caracterizam como início de prova 

contemporânea, conforme exposto acima.

 Neste sentido, intime-se o autor para que traga aos autos documentos 

que demonstrem início de prova material, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 61850 Nr: 325-09.2017.811.0030

 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: Rosenildes Maria Pereira Soares, Nilson Bodanese, 

MCSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

 Vistos, etc.

 Considerando que os autos já se encontram sentenciados, indefiro o 

pedido de ref.32.

Certifique-se o trânsito em julgado e após, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41942 Nr: 1601-72.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudson da Silva Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 INTIMO DEFENSOR DO RÉU DR. SILVIO FERREIRA FREITAS, da audiencia 

de instrução e julgamento designada para o dia 10 (dez) de maio de 2018 
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às 16h20min, na sala das audiências deste Juízo, sito na Av. Valentin 

Peron, 220, Centro Edifico do Fórum - telefone(65)-3346-1166.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38334 Nr: 1171-57.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que não há nos autos informações acerca do efetivo 

cumprimento do mandado citatório expedido à requerida, resta prejudicada 

a realização da presente solenidade processual.

No ensejo, designo nova audiência de instrução e julgamento para dia 10 

(dez) de maio de 2017, às 14h.

Saem os presentes intimados.

Renovem-se as intimações necessárias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000006-84.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000006-84.2018.8.11.0031 EXEQUENTE: ELIAS BERNARDO SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I - Defiro o pedido de id 

11958891. INTIME-SE o exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

depositar na secretaria do Juizado Especial Cível, os originais das 

certidões exequendas. II - Após, prossiga-se no cumprimento das 

determinações de id 15538677. Às providências. NORTELÂNDIA/MT, 19 de 

abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-61.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INALDO BEZERRA (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: 

1000068-61.2017.8.11.0031 REQUERENTE: JOSE INALDO BEZERRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, 19 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-91.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIANO BEZERRA (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: 

1000066-91.2017.8.11.0031 REQUERENTE: MANOEL CASSIANO 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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, 19 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-73.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INALDO BEZERRA (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: 

1000106-73.2017.8.11.0031 REQUERENTE: JOSE INALDO BEZERRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, 19 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-16.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA CASSIANO BEZERRA (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000071-16.2017.8.11.0031 REQUERENTE: ZELIA CASSIANO BEZERRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, 19 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-05.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ITRIO CHAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000020-05.2017.8.11.0031 REQUERENTE: ITRIO CHAVIER DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, 19 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-55.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIENE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (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: 

8010002-55.2016.8.11.0031 REQUERENTE: MARIA LUCIENE DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Certifique-se a tempestividade do recurso interposto. Acaso 

tempestivo e já tendo sido recolhido o preparo, 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, 19 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-21.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA GINO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010002-21.2017.8.11.0031 REQUERENTE: LENITA GINO DE BARROS 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Interposto tempestivamente o recurso e 

recolhido o preparo , 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, 19 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-95.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR LEAL (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: 

8010064-95.2016.8.11.0031 REQUERENTE: VALCIR LEAL REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, 19 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-71.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA DUARTE (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: 

8010085-71.2016.8.11.0031 REQUERENTE: ADRIANA SILVA DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, 
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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, 19 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-12.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIANO BEZERRA (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: 

8010022-12.2017.8.11.0031 REQUERENTE: MANOEL CASSIANO 

BEZERRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Interposto no prazo legal e efetuado seu preparo, 

recebo o recurso com 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, 19 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-24.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FRANCISCA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000064-24.2017.8.11.0031 REQUERENTE: MARCIA FRANCISCA GOMES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o recolhimento 

de preparo, vez que deferida a gratuidade de justiça na sentença 

homologada (id nº 12286205). 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: 1000043-48.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

EWELLYN BRUNELI OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000043-48.2017.8.11.0031 REQUERENTE: EWELLYN BRUNELI OLIVEIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Interposto no 

prazo legal e recolhido o seu preparo, recebo o recurso com 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, 19 de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-10.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENICE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (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: 

8010048-10.2017.8.11.0031 REQUERENTE: JOVENICE RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Interposto no prazo legal e recolhido seu preparo, recebo o 

recurso com 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, 19 de abril de 2018. MARINA CARLOS 

FRANCA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-68.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MACARIO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO OAB - MT21620/O 

(ADVOGADO)

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000074-68.2017.8.11.0031 REQUERENTE: SEBASTIAO MACARIO 

DUARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Interposto no prazo legal e efetuado seu preparo, 

recebo o recurso com 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, 19 

de abril de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-90.2014.8.11.0031
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIALVA SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALCEMIR CARLOS DA SILVA OAB - MT0014151A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010043-90.2014.8.11.0031; Valor causa: R$ 24.326,25; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DESCONTO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIALVA SOUZA COELHO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO PAN S.A. Vistos. Cuida-se embargos à execução apresentado 

pelo Banco Pan S.A. em desfavor de Marialva Souza Coelho, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, excesso de execução 

consubstanciada na ilegalidade de incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre a multa contratual, bem como a impossibilidade de 

cobrança de honorários advocatícios na fase de execução perante o 

Juizado Especial. O embargante depositou judicialmente o valor que 

entende incontroverso, R$ 3.705,44, conforme id nº 12208311. A 

exequente apresentou impugnação no id nº 12117112. A exequente 

pugnou pelo levantamento dos valores depositados judicialmente (id nº 

12417130). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Conforme linhas volvidas, cuida-se de embargos à execução em 

que o embargante aduz o excesso de execução, alegando ilegalidade da 

aplicação de correção monetária e juros de mora sobre a multa contratual 

de 10% (dez por cento), bem como a impossibilidade de cobrança de 

honorários advocatícios nesta fase. Pois bem, tenho que os embargos 

merecem parcial acolhimento. Sobre a multa contratual, verifica-se que as 

partes no momento da composição extrajudicial, firmaram entre si que a 

multa por descumprimento das obrigações seria no importe de 10% (dez 

por cento) sobre o valor acordado, acrescido de juros e correção 

monetária, ratificando que tais valores seriam exigíveis em sede de 

execução judicial, conforme cláusula 6º do acordo juntado no id nº 

6624378. Desta forma, soa contraditório os argumentos dos embargos da 

executada que neste momento pretende revisar o contrato de acordo para 

eximir-se de correção monetária e incidência de juros moratórios. Sobre a 

correção monetária se faz salutar mencionar os ensinamentos de Carlos 

Roberto Gonçalves: “(...) correção monetária não é pena e não constitui 

nenhum plus, apenas atualiza o valor do débito, evitando o enriquecimento 

sem causa do devedor”. (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil 

esquematizado: parte geral : obrigações e contratos. 6. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016) Dessa forma, a aplicação de correção comente ao valor 

acordado, como pretende o embargante, tornaria a multa defasada pelo 

transcurso do tempo, ausente qualquer critério de atualização, 

beneficiando o inadimplente, o que é inadmissível. Colaciono os seguintes 

julgados no mesmo sentido: EMBARGOS À EXECUÇÃO LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO 

TJSP ESCORREITA DETERMINAÇÃO QUE IMPEDE APLICAÇÃO DA MULTA 

DE MORA COM ABONO DE PONTUALIDADE ALÉM DE DETERMINAR 

INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTA CONTRATUAL 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - RECURSOS IMPROVIDOS. 

(TJSP - Apelação 9219488-86.2009.8.26.0000; Relator (a): Francisco 

Casconi; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - 

Santana - 9ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 14/02/2012; Data de Registro: 

15/02/2012) TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE 

MULTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. A correção monetária incide sobre o 

valor da multa recolhida indevidamente, sob pena de enriquecimento ilícito 

da Fazenda Pública. 2. "A correção monetária não se constitui em um plus; 

não é uma penalidade, sendo, tão-somente, a reposição do valor real da 

moeda, corroído pela inflação. Portanto, independe de culpa das partes 

litigantes" (Primeira Turma, AgRg no REsp n. 258.039/PR, relator Ministro 

José Delgado, DJ de 23.10.2000). 3. Recurso especial improvido. (STJ - 

REsp 525.402/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 07/12/2006, p. 284) Sobre os juros de 

mora a embargante padece da mesma sorte, vez que além da expressa 

referência no acordo, por sua natureza distinta a simples inadimplência 

sujeita o devedor a juros de recomposição. Assim é a jurisprudência: 

CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS. CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DO PRINCIPAL CORRIGIDO, MULTA E JUROS. FORMA DE 

CÁLCULO. INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE O VALOR DO PRINCIPAL 

CORRIGIDO E DA MULTA. RECURSO IMPROVIDO. A cláusula penal 

constitui a prévia fixação das perdas e danos decorrentes do 

inadimplemento culposo da obrigação. Uma vez verificada a mora, a sua 

incidência é automática, devendo ser paga juntamente com a obrigação 

principal, desde logo. A falta de pagamento dessas obrigações 

pecuniárias sujeita a parte devedora aos juros de mora que devem incidir 

sobre o valor de ambas, devidamente corrigido. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DESPESAS. JUROS DE MORA. CÔMPUTO A PARTIR DE 

CADA VENCIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de obrigação a 

termo, uma vez constatado o inadimplemento, os juros (de 1% ao mês) 

fluem a partir da data de vencimento de cada prestação (art. 397 do CC). 

PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO COM HORA CERTA. CURADOR ESPECIAL. 

REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIAL. DESACOLHIMENTO. 

RECURSO IMPROVIDO. O curador especial não tem legitimidade para 

pleitear, em favor da parte, o benefício de gratuidade judicial, pois não lhe 

cabe formalizar declaração e assumir a responsabilidade pelas 

conseqüências que devem decorrer dessa iniciativa, em caso de não ser 

verdadeira a declaração. (TJSP - Apelação 0144033-65.2009.8.26.0100; 

Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; 

Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2012; Data 

de Registro: 01/08/2012) Acerca da incidência de honorários advocatícios, 

verifica-se que a exequente manifestou total concordância com os 

argumentos da embargante, renunciando aos honorários ora 

reivindicados. Anoto que a decisão que iniciou o cumprimento de sentença 

dirimiu sobre esse tema expressamente, afirmando impossibilidade dos 

honorários na fase de execução nos Juizados Especiais, por força do 

enunciado nº 97. Outrossim, verificado que o embargante depositou valor 

parcial da dívida, que entendia ser incontroverso, a multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC, deverá recair, tão somente, sobre o valor residual. Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução, resolvendo 

o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem honorários, pois incabíveis 

neste rito. Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados 

judicialmente (id nº 12208311), em favor da exequente. Intime-se a 

exequente para apresente nova memória de cálculo nos termos acima 

delineados, no prazo de 10 (dez) dias. Apresentado a memória de cálculo, 

intime-se o executado para que pague o montante, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo e não havendo requerimento, proceda-se 

imediatamente a penhora de bens. Em caso de não pagamento e/ou de não 

constrição, havendo pedido de penhora online, façam-me os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nortelândia-MT, 19 de abril de 2018. Marina Carlos França Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 015/2018/DF

 A Excelentíssim a Senhor a Doutor a Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade, MMª Juiza de Direito da Vara Única e do Juizado Especial da 

Comarca de Nova Canaã do Norte , em substituição legal, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei;

RESOLVE:

EXONERAR DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO, matrícula n. 23436, 

portador do RG n. 21657912 e CPF n. 035.464.051-88, do cargo de 

Assessor de Gabinete II do (a) Gabinete do Juiz - Comarca de Nova Canaã 

do Norte - SDCR , com efeito a partir de 19/04/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Canaã do Norte-MT, 19 de abril de 2018.

 Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juiza de Direito e Diretor a do Foro em Substi tuição Legal

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53131 Nr: 1621-17.2016.811.0090

 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: SÔNIA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, comprovado o direito líquido e certo da parte impetrante, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para tornar sem efeito e nulo 

de pleno direito o ato de exoneração da servidora municipal SONIA 

SANTOS DE OLIVEIRA, por violação ao devido processo legal, devendo a 

autoridade coatora RECONDUZIR ela, no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

cargo de ODONTÓLOGA, sob pena de ato atentatório à dignidade da 

justiça desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.370,00 (nove mil, 

trezentos e setenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. IV - DISPOSIÇÕES FINAISADVIRTA-SE o PREFEITO 

MUNICIPAL de que o descumprimento da presente decisão poderá ser 

punida como ato atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, 

do art. 77, do NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O 

VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.370,00 

(nove mil, trezentos e setenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do 

mesmo Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções 

criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34026 Nr: 185-04.2008.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO DANTAS DE SOUZA

 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:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34919 Nr: 257-54.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES GARCIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47990 Nr: 953-17.2014.811.0090

 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: MJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JXT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Nos termos do item 7.2.1.5 da CNGC impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a advogada da parte requerente, para querendo 

impugnar a contestação de p. 32/35.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36295 Nr: 4-95.2011.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes acerca da decisão de fl.164 a 

seguir transcrita: "Processo concluso para a prolação da 

sentença.Todavia, observado proposta de acordo às p. 141/144, não 

apreciado pelo requerido em derradeiras alegações de p. 146/150. Dessa 

maneira, intime-o para manifestar sobre a asserção supramencionada, no 

prazo de 15 dias, valendo seu silêncio como discordância. Intime-se. 

Cumpra-se. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57804 Nr: 1787-15.2017.811.0090

 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: NEDI MARTINS DE ARRUMA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 20 de maio de 2018 às 16h00min., no Hospital 

Municipal de Nova Canaã do Norte/MT, com a médica Dra. Marilene Lopes 

Parra CRM – MT 3225, devendo comparecer munido de documentos 

pessoais e de documentos médicos que comprove a doença, tais como 

exames laboratoriais, imagens e atestados médico para a produção da 

prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58185 Nr: 1954-32.2017.811.0090

 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: VANDERLEY MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 20 de maio de 2018 às 17h00min., no Hospital 

Municipal de Nova Canaã do Norte/MT, com a médica Dra. Marilene Lopes 

Parra CRM – MT 3225, devendo comparecer munido de documentos 

pessoais e de documentos médicos que comprove a doença, tais como 

exames laboratoriais, imagens e atestados médico para a produção da 

prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56395 Nr: 1025-96.2017.811.0090
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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: SIMONE DOS SANTOS DA SILVA

 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:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 28 de abril de 2018 às 16h00min., no Hospital 

Municipal de Nova Canaã do Norte/MT, com a médica Dra. Marilene Lopes 

Parra CRM – MT 3225, devendo comparecer munido de documentos 

pessoais e de documentos médicos que comprove a doença, tais como 

exames laboratoriais, imagens e atestados médico para a produção da 

prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59825 Nr: 303-28.2018.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista ao advogado da 

parte autora para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

referência 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59352 Nr: 60-84.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA ROMANIN PESSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUCI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CHIODEROLLI NEGRELLI 

- OAB:25748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista ao advogado 

(a) da parte exequente para que se manifeste sobre o auto de avaliação e 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref: 11.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53779 Nr: 1970-20.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FREDERICO GONÇALVES DE ALMEIDA, 

Cpf: 96039116153, Rg: 3988727, Filiação: Ilma Gonçalves de Almeida, data 

de nascimento: 06/08/1982, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, 

solteiro(a), encarregado de compras, Telefone 66 3541-5701. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do presente caderno informativo que, no dia 

28.09.2016, por volta das 13h30min, na Rua da Saudade, próximo à 

Chácara Santo Antônio, Residencial Marcos Sanches, nesta cidade e 

Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, Frederico Gonçalves de Almeida 

conduziu seu veículo GM Cruze, placa OBG-2609, cor preta, com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida 

alcoólica ou substância de efeito análogo, colocando em potencial perigo a 

incolumidade pública. Consoante apurado, no dia e horário dos fatos, a 

Polícia Militar foi solicitada para atender uma ocorrência relacionada à 

violência doméstica, visto que, supostamente, o denunciado estaria 

proferindo ameaças em desfavor de sua convivente. Ao chegar no local 

dos fatos, os policiais se depararam com o denunciado conduzindo seu 

veículo GM Cruze, placa OBG-2609, cor preta, sendo que, ao realizarem a 

abordagem, foi verificado que ele se encontrava em visível estado de 

embriaguez. Segundo o exame de corpo delito – embriaguez [fls. 23/24], o 

denunciado apresentava diversos sinais característicos do estado de 

embriaguez, dentre eles: odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, 

dificuldade no equilíbrio e fala alterada. Além disso, dentro do veículo do 

denunciado foi encontrado, na porta do motorista, uma garrafa da bebida 

“Catuaba Tropical”, sendo que, ao ser interrogado pela autoridade policial, 

ele confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Ante o exposto e pelo 

que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de 

Mato Grosso denuncia FREDERICO GONÇALVES DE ALMEIDA, vulgo 

“Fred”, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei 

nº. 9.503/97, motivo pelo qual requer, recebida e autuada a presente, seja 

citado o denunciado, instalando-se o devido processo legal, com a oitiva 

das testemunhas abaixo arroladas no curso da instrução, culminando com 

a prolação de sentença condenatória.

Despacho:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55634 Nr: 596-32.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FREDERICO GONÇALVES DE ALMEIDA, 

Cpf: 96039116153, Rg: 3988727, Filiação: Ilma Gonçalves de Almeida, data 

de nascimento: 06/08/1982, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, 

solteiro(a), encarregado de compras, Telefone 66 3541-5701. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do presente caderno informativo que no dia 26 

de novembro de 2016, por volta das 11h30, na MT 320, trecho entre Nova 

Canaã do Norte e Colíder, Frederico Gonçalves de Almeira conduziu o 

veículo Chevrolet Cruze, placa OBG-2609, com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool, tanto que veio a sair da pista 

com o carro, acidentando-se. Segundo restou apurado, na data dos fatos 

o denunciado havia ingerido bebida alcoólica [conforme boletim de 

ocorrência e ficha de pronto atendimento hospitalar] e conduzido o veículo 

descrito acima, mesmo estando embriagado, sendo que, durante o trajeto 

rodoviário entre Nova Canaã do Norte e Colíder, veio a sair da estrada, se 

acidentando. Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada, e socorreu o 

denunciado, levando-o ao hospital. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Frederico Gonçalves de 

Almeida como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro, e requer seja a presente recebida e autuada, citando-se o 

denunciado para que responda aos termos desta, instalando-se o devido 

processo legal, a fim de que seja condenado, ouvindo-se durante a 

instrução criminal a testemunha abaixo arrolada.

Despacho:

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Cod. Proc.: 35295 Nr: 630-85.2009.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENITO JOSÉ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 INTIMAÇÃO da parte reclamada novamente para querendo, dar 

prosseguimento ao feito com o devido cumprimento de sentença, no prazo 

de 15 dias. Ultrapassado o prazo sem qualquer manifestação, ao arquivo 

com as baixas devidas.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72342 Nr: 206-59.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Nova Monte Verde - MT, 19 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37698 Nr: 814-38.2009.811.0091

 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): Nelson Lehrbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurelio Monteiro 

Araújo - OAB:MT 8.510, Mariethy Steffania Rezende Veloso - 

OAB:MT 11.971, Rony De Abreu Munhoz - OAB:MT 11.972

 Impulsiono os autos para intimação do requerido para, querendo 

apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36242 Nr: 690-89.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Desta forma, designo o dia 23 de maio de 2018, às 08h30, para 

julgamento dos réus perante o Tribunal Popular do Júri.Posto isso, 

determino que a escrivania forneça cópias dos autos para os jurados 

conforme determina o parágrafo único do artigo 472, do CPP.Defiro os 

pedidos do Ministério Público. Desta forma, ordeno que a escrivania 

expeça certidão de antecedentes criminais em nome do pronunciado e em 

nome da vítima.Providencie-se os instrumentos necessários para exibição 

da mídia, bem como a arma, caso tenha sido apreendida.Intime-se o 

acusado, PESSOALMENTE, bem como as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, e os jurados.Se necessário for, 

expeça-se carta precatória para intimação das testemunhas residentes 

em outra Comarca para comparecer à sessão acima designada.Oficie-se 

a Câmara Municipal de Nova Monte Verde/MT, informando a data, para 

disponibilização do local onde realizar-se-á a Sessão de Julgamento. Por 

fim, determino seja expedido ofício ao Diretor da Cadeia Pública de Alta 

Floresta/MT, para providenciar ao recambiamento da réu.Ciência ao 

Ministério Público e à defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 19 de abril de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35436 Nr: 1479-25.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBL, JBL, Dorvina de Souza Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armandio Crispin Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Vistos etc.

Os exequentes foram devidamente intimados pessoalmente para dar 

andamento ao feito, consoante fls. 55, deixando transcorrer in albis o 

prazo assinalado.

O processo se encontra paralisado há quase um ano, sendo manifesto o 

abandono da causa pelos exequentes, os quais já são capazes.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, c/c § 1º, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas e condenação em honorários advocatícios, face a gratuidade 

processual deferida (fls. 14). Defiro, de logo, o desentranhamento dos 

documentos porventura solicitados, mediante a substituição por cópias, 

exceto procuração.

 Observadas as formalidades legais, proceda-se à baixa e arquivamento 

dos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 786-65.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro de Arruda Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Medeiros Crivellente - 

OAB:8321-B, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinícius Vargas 

Leite - OAB:11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Leandro de Arruda Lopes ajuizou demanda em face do INSS em 2012, 

objetivando o recebimento de LOAS por incapacidade.

 Por meio da decisão de fls. 31/33, este juízo indeferiu o pedido liminar e 

determinou a citação. Citada, a autarquia requerida apresentou 

contestação e quesitos às fls. 34/45, ocasião em que pediu a 

improcedência do pedido em decorrência da incapacidade.

 À fl. 49, a magistrada contemporânea registrou a inexistência de médico 

nesta comarca para a realização da perícia solicitada e determinou que o 

procedimento aguardasse o credenciamento de profissional, isso, em 

novembro de 2013. Em julho de 2016, foi determinada a intimação do polo 

ativo para impugnar a resposta, sob pena de extinção (fl. 50). Expedido o 

mandado para intimação pessoal, o requerente não foi localizado pelo 

oficial de justiça.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Conforme relatado, o procedimento se encontra paralisado desde 

novembro de 2013, por ausência de perito na comarca.

 É certo que, atualmente, uma médica está aceitando o encargo. Contudo, 

para isso, é imprescindível que o autor compareça para o exame pericial e, 

no caso dos autos, o mesmo não foi mais localizado, sendo certo que sua 

advogada não manifesta mais nos autos.
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 Diante do registrado, tenho que a continuidade do feito está impedida pela 

ausência de informações acerca do paradeiro do demandante, que não 

atualizou seu endereço, razão pela qual, nos termos do art. 485 do CPC, 

extingo o processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 33775 Nr: 1142-70.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): Vivian Fernandes dos Santos, José Waltef 

Brliziário Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentin Peron - OAB:OAB-MT 

7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

 Trata-se de demanda executiva suspensa nos moldes do art. 791, III do 

CPC/73 desde novembro de 2007, sem que o polo ativo impulsionasse do 

procedimento.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando que o polo ativo quedou-se silente por mais de 10 anos e 

ressaltando que o processo foi encaminhado para o arquivo em 

decorrência do seu pedido de fl. 64, nos termos do art. 924, V do CPC, 

reconheço a prescrição intercorrente da pretensão executória e extingo o 

processo.

 Custas, se houver, pelo polo ativo, Sem honorários.

 Diante disso, nos termos do art. 485, VI do CPC, extingo o processo. Sem 

custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72489 Nr: 273-24.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Willian Araújo Bossa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72489 – Autos n. 273-24.2017.811.0091

SENTENÇA

Vistos em correição.

Ante ao pedido de desistência do requerente defiro e HOMOLOGO por 

sentença para que surtam seus efeitos legais os pedidos de desistência 

de fls. 33 e JULGO EXTINTA sem resolução de mérito a presente ação de 

busca e apreensão, nos termos do art. 485, inc. VIII do CPC.

Por se tratar de ato incompatível com o direito de recorrer (art. 1.000 do 

CPC) certifique-se o trânsito em julgado.

O autor arcará com o pagamento de custas processuais remanescentes 

se for o caso.

Após, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Publique-se, Intime-se, Cumpra-se expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 73580 Nr: 968-75.2017.811.0091

 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: VdS, CGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em cooperação,

Valdelirio de Souza e Claudete Gomes Bento, ajuizaram o procedimento em 

tela, objetivando a decretação do divórcio e homologação de acordo 

extrajudicial.

 Juntaram os documentos de fls.10/18.

 Com vista dos autos, a promotora de justiça manifestou pela homologação 

da avença.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando a aparente regularidade das cláusulas do acordo e a 

manifestação expressa de vontade dos envolvidos:

 a) DECRETO o divórcioos envolvidos, nos termos da EC/66 de 2010, 

fazendo cessar todos os deveres do casamento. A requerente voltará a 

usar o nome de solteira.

 b) Homologo o acordo de fls. 04/08, para que surta os efeitos jurídicos e 

legais inerentes à situação, ressalvando os interesses de terceiros.

Posto isso, nos termos do art. 487 do CPC, extingo o processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 14574 Nr: 60-72.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOAO LEISING - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 14574 - Autos n. 60-72.2004.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista que não há manifestação do exequente, retornem os autos 

ao arquivo provisório.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 04 de dezembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62712 Nr: 837-42.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Matos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 485, VI do CPC, reconheço a 

ausência de interesse processual e extingo o feito, sem resolução de 

mérito.Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62284 Nr: 441-65.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Barbosa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT 14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo improcedentes os 

pedido e extingo o processo. Condeno o polo ativo ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 744 de 810



da causa. Entretanto, em razão da gratuidade, suspendo a exigibilidade do 

pagamento. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31493 Nr: 81-14.2005.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Poltronieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Silva - 

OAB:OAB/MT 6.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora para que apresente numero de conta bancaria 

do requerente bem como a sua para pagamento dos retroativos do INSS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32304 Nr: 885-79.2005.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JLdM, WLdM, CLdM, EAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDINA APARECIDA LOPES, Filiação: 

Osmério Domingos Lopes e Margarida Lino Lopes, brasileiro(a), Telefone 

(66) 3572 - 1667. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: SentençaVistos e examinados.Trata-se de EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS proposta por JONATHAN LOPES DE MATTOS, WILLIAN 

LOPES DE MATTOS e CAUANA LOPES DE MATTOS, menores, 

representados por sua genitora Édina Aparecida Lopes, em desfavor de 

Néri de Mattos, devidamente qualificados nos autos.À fl. 98 certidão do 

Oficial de Justiça, afirmando não ser possível a intimação pessoal dos 

alimentados e da genitora, para dar prosseguimento no feito.É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido.Tendo em vista que a parte autora 

utilizou-se do serviço da Defensoria Publica, que há muito deixou de atuar 

nesta Comarca, a exequente não constituiu novo advogado, e procurada, 

para providenciar as diligências necessárias para o regular andamento do 

feito, não foi possível sua intimação pessoal já que não foi encontrada nos 

endereços informados nos autos. Houve também a tentativa de intimação 

pessoal dos alimentados, atualmente todos maiores, para se manifestarem 

se querem desistir ou dar continuidade na execução, tentativa esta que 

restou infrutífera. Sendo assim, forçoso o julgamento do feito sem 

resolução de mérito, ante o abandono da causa pela parte autora.Ante o 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova 

Monte Verde/MT, 29 de junho de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz 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, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 15 de janeiro de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70890 Nr: 1122-30.2016.811.0091

 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): E. M. DE JESUS SOUZA & CIA LTDA ME, 

Nelson Rodrigues de Souza, Eliane Michael de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:42441, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimação da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 57(citação parcial), no prazo 

de 10 (dez) dias requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75779 Nr: 193-26.2018.811.0091

 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: ESPÓLIO DE NELSON BERNABE DE MELLO, ESPÓLIO DE 

JOSÉ BARNABÉ DE MELO, ANTONIO JOSÉ DE MELO, BRAZ APARECIDO 

DE MELLO, PAULINO JOSÉ DE MELO, BENEDITO BERNABE DE MELLO, 

TEREZINHA JOSÉ DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario de Jesus Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR FIABANE - OAB:19939/O, 

Luiz Iori - OAB:MT 7865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75779 - Não se reduz o montante fixado a título de obrigação 

alimentar quando há proporcionalidade entre as necessidades do 

alimentando e a possibilidade econômico-financeira do alimentante. O 

deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto na Lei 

1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte alega 

carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade econômica, 

correta a decisão que indefere o benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de 

Julgamento: 08-02-2012 – Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) 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.Desta forma, intime-se o requerente para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, retificando o polo ativo 

da demanda, regularizar o valor da causa e, para que traga documentação 

suficiente à confirmação da hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação, proceda ao recolhimento de custas.Decorrido o prazo sem 

o devido cumprimento, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

02 março de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37693 Nr: 809-16.2009.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): João Marcos de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37693 - Autos n. 809-16.2009.811.0091

 Vistos em correição.

À fl. 50 foi informado o falecimento do requerido.

Desta feita, com fulcro no artigo 313, § 2º, inciso I, do CPC, suspendo o 

processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Intime-se o autor para 

promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se 

for o caso, dos herdeiros.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de março de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 40125 Nr: 1857-73.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Tendo em vista que aportou nos autos os Memoriais Escritos do órgão 

ministerial, impulsiono para intimação do advogado de defesa para que, no 

prazo legal, apresente suas derradeiras alegações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33105 Nr: 477-54.2006.811.0091

 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: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P Claudino, José Claudino Sobrinho, Janete 

Perin Claudino, Sofia da Silva Claudino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B

 Código 33105 - Autos n. 477-54.2006.811.0091

Despacho

Vistos em correição.

Defiro conforme requerido às fls. 131.

Assim, proceda-se as buscas de bens passiveis de penhora junto ao 

sistema RENAJUD. Após, intime-se a parte requerente para manifestar-se 

sobre a diligência no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorridos os prazos sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Outrossim, expeça-se alvará de levantamento em favor do autor da 

quantia bloqueada às fls. 121/122.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 4 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35563 Nr: 15-29.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Vieira Brito Júnior, Newton Vieira de 

Brito Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Vistos em correição.

Diante do petitório retro, intime-se o advogado para juntar aos autos 

procuração e a resposta à acusação dos acusados no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação certifique e retornem conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40057 Nr: 1789-26.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Filiposki, Nivaldo Alves Quina, João Pedro 

Voth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT-3.127-A

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerida para que, com o 

trânsito em julgado, requeira o que de direito no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74105 Nr: 1246-76.2017.811.0091

 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: GJdV, RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil competente, para a 

devida averbação.Isentos de custas processuais por serem pobres na 

forma da Lei.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e comunicações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64957 Nr: 915-02.2014.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Bernardo Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio da Cruz, Sérgio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Vistos em correição.

Certifique-se a tempestividade do recurso interposto.

Outrossim, diante da interposição de Recurso de Apelação, intime-se o 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68537 Nr: 1435-25.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordaneo Carnelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Juviliana Carnelós - 

OAB:SP 329.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Não há providências preliminares a serem adotadas, bem como não é o 

caso de julgamento conforme o estado do processo (art. 354, do CPC).

Tendo em vista que a inicial foi protocolada sob a égide da legislação 

anterior, atento a nova sistemática processual, intime-se as partes para 

que digam, no prazo de 15 (quinze) dias, se há interesse na realização de 

audiência de conciliação (art. 334, do CPC).

Não havendo interesse na realização da audiência de conciliação, verifico 

que o autor não fez requerimento de prova testemunhal e nem de 

depoimento pessoal do réu. De outro lado, noto que o requerido pugnou 

em contestação pela produção de prova testemunhal, contudo, após 

intimado não trouxe aos autos o rol de testemunhas.

Assim, concluo que as partes, assim como este magistrado, entendem 

suficiente a prova documental trazida aos autos, não havendo 

necessidade de dilação probatória.

Dessa forma, decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem 
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manifestação das partes, retornem conclusos para julgamento antecipado 

do mérito (art. 355, I, do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69362 Nr: 153-15.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. Batisti Madeiras - EPP, Danilo Batisti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato do necessário.Fundamento e decido.Inicialmente, no que tange 

aos embargos opostos às fls. 79/80, como bem salientado pelo requerido, 

ora embargante, a contagem de prazo deveria ser realizada conforme 

disposto pelo Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor dia 

18/03/2016, devendo, então, nos termos do art. 219 do Código de 

Processo Civil, contar-se somente os dias úteis. Entretanto, conforme se 

denota na certidão de fl. 76, a Fazenda Pública Estadual foi intimada da 

decisão liminar no dia 22/03/2016, terça-feira.Daí decorrente, a contagem 

do prazo de 10 dias para oposição dos embargos iniciou-se em 

23/03/2016, quarta-feira, e expirou-se no dia 07/04/2018, quinta-feira. 

Todavia os embargos declaratórios somente foram protocolados na data 

de 13/04/2016, quinta-feira, ou seja, a destempo.Percebe-se, assim, que 

não há obscuridade, contradição e/ou omissão na decisão que não 

conheceu dos embargos declaratórios de fls. 79/80.É por estas fortes e 

sólidas razões já consignadas na decisão que o enfoque nela consagrado 

permanece inalterado, pelo que REJEITO os presentes embargos.Por outro 

lado, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear 

o feito.Não há preliminares a serem analisadas.Com efeito, presentes os 

pressupostos de admissibilidade do válido julgamento do mérito (condições 

da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - e pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), 

declaro o feito saneado.Fixo como ponto controvertido: a) a legalidade do 

ato administrativo.Desta forma, intimem-se as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 dias, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.Caso as partes solicitem a 

produção de prova testemunhal, determino que o rol de testemunhas seja 

apresentado quando do seu requerimento.Com a especificação das 

provas, venham os autos conclusos para deliberação.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos, para apreciação 

dos pedidos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76364 Nr: 559-65.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Sibeli Coelho Fiel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.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.Desta forma, intime-se a autora 

para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, comprovar a 

hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76366 Nr: 561-35.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erci Fernanda Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.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.Desta forma, intime-se a autora 

para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, comprovar a 

hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75182 Nr: 1888-49.2017.811.0091

 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: Maurílio Frinhani Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonato Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, cumpre consignar que o autor, ao argumento de incapacidade 

financeira para arcar com as custas processuais, pleiteou a concessão 

de justiça gratuita ou recolhimento das custas ao final do processo 

mediante a juntada dos documentos de fls. 45/47, pedido que passo a 

analisar.

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica 

decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(grifei)

Não basta, pois, simples declaração autoindulgente de pobreza para que a 

parte faça jus ao benefício, mas sim comprovação razoável, mínima, da 

insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A simples declaração formal de que a 

parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo 

e os honorários de advogado” só deve ser recepcionada de plano pelo 

julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade 

dessa afirmação (CPC, art. 99, §2º), ou seja, enquanto for manifestamente 

veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de 

fundadas razões para indeferir o pedido.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME 

DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita 

pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a 

impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo 

próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido.” (STJ – Terceira 

Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – 

j.12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência 

apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, 

podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida 

acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o 

acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida 

no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da 
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matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. 

Agravo regimental desprovido. (STJ – Quarta Turma - AgRg no Ag 

1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

Conquanto o autor afirme que não possui condições de arcar com as 

custas e despesas judiciais, entendo, porém, que a concessão de justiça 

gratuita requer comprovação, e, no caso, os autos não foram instruídos 

com documentos probatórios do alegado estado de pobreza, já que 

somente foi apresentada declaração de hipossuficiência financeira (fl. 

15), mas não consta a última declaração de imposto de renda, ou 

comprovante de rendimento, ou qualquer outro documento suficiente à 

confirmação da alegada condição de falta de recursos.

Sendo assim, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Por outro lado, a entrada em vigor do Código de Processo Civil, possibilitou 

o recolhimento das custas de forma parcelada, conforme art. 98, §6º do 

CPC, in verbis:

Art. 98. (...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

Dessa forma, defiro o parcelamento das custas processuais em 06 

parcelas mensais e sucessivas.

 À vista disso, conforme orientação veiculada por meio do ofício circular n. 

04/2018/GAB/J-Aux, cópia desta “decisão deverá ser encaminhada por 

e-mail ao Departamento de Controle c Arrecadação, no endereço 

dca@tjmt.jus.br, responsável pelo lançamento das informações no sistema 

de arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento.”

Segue dizendo a orientação:

“Após o registro das informações, a parte deverá acessar o site do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - www.tjmt.jus.br, clicar no link 

"Emissão de Guias Online" escolher a opção "Distribuição/Mediação" na 

coluna "Primeira Instância - Fórum/Comarcas" e lançar a numeração do 

processo. O sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia", 

momento em que o advogado ou a parte emitirá 'a guia para o devido 

pagamento.”

Com o recolhimento da 1ª parcelas das custas processuais, voltem os 

autos conclusos para análise da liminar.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60790 Nr: 623-85.2012.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Correia de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinê Monteiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliani Alves Chagas do 

Pinheiro - OAB:16.135, Luiz Pinheiro - OAB:OAB/MT 2621

 Em cumprimento ao despacho de fl.542, procedo a intimação do 

Executado na pessoa do advogado, da penhora efetivada à fl.543, via 

Bacen Jud, no valor de R$ 3.560,26 para, querendo, embargar no prazo 

de 15 dias. Transcorrendo in albis o prazo para embargos, o valor será 

liberado ao credor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60962 Nr: 795-27.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael David Aleixo Lozano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Vistos em cooperação,

 Michael David Aleixo Lozano foi denunciado como incurso nas sanções 

do artigo 155 do CP, por fato ocorrido em janeiro de 2012.

 A Denúncia foi recebida em novembro de 2012 (fls. 49/50). Citado (fl. 83), 

o réu pediu a nomeação de defensor público (fls. 81/82).

 Apresentada resposta à acusação (fls. 89/90), foi designada audiência 

de instrução (fls. 91/92) e determinada a expedição de precatórias, 

restando não localizadas algumas pessoas.

 Determinada vista do feito ao MPE, este pediu a citação editalícia do 

denunciado e a partir daí o procedimento tramitou neste sentido até a 

suspensão do processo e do prazo prescricional (fl. 149), sendo os autos 

encaminhados para o arquivo provisório, vindo conclusos para análise da 

prescrição.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Primeiramente, registrando que o acusado já tinha sido citado 

pessoalmente e que o procedimento estava na fase de instrução, revogo 

a decisão de fl. 143 que determinou a citação editalícia, bem como os atos 

praticados a partir de então.

 Anulada a suspensão, observo que do recebimento da exordial até a data 

atual decorreram mais de cinco anos, bem como que o contexto 

apresentado autoriza a presunção de que mesmo em caso de 

condenação acima do mínimo, a reprimenda não ultrapassará dois anos, o 

que gera a prescrição da pretensão punitiva estatal em quatro anos, 

tempo ultrapassado desde a última causa interruptiva.

 Posto isso, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V, ambos do CP, 

extingo a punibilidade do acusado, com relação aos fatos aqui narrados.

 Determino a devolução do valor recolhido à título de fiança pelo 

processado, devendo o mesmo ser intimado para, no prazo de cinco dias, 

informar os dados bancários para transferência. Caso fique inerte, desde 

já, determino que a quantia vinculada a este feito seja direcionada para a 

conta bancária desta comarca, existente para o recebimento das 

transações penais. Com as informações pelo sentenciado, expeça-se o 

necessário, tudo sem necessidade de novas decisões.

Considerando a atuação do advogado nomeado em razão da ausência de 

defensoria pública na comarca, condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de seus honorários advocatícios, que fixo em 02 URH's (tabela 

OAB/MT).

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36688 Nr: 1142-02.2008.811.0091

 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: Jorge Teixeira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 36688 – Autos n. 1142-02.2008.811.0091

Vistos em correição.

Inicialmente, promova a alteração da classe processual no sistema Apolo 

e na capa dos autos, para execução judicial.

Por outro lado, intime-se a exequente pessoalmente para no prazo de 05 

dias dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64980 Nr: 931-53.2014.811.0091

 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: Paula Cristina Dias, Paulo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16164, Renata Alves Dias - OAB:MT 18302/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64980 - Autos n. 931-53.2014.811.0091

Vistos em correição.

Tendo em vista que o ofício encaminhado ao Banco Central do Brasil 
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retornou sem notícia do que foi requerido, apontando, no entanto, que a 

via eleita para solicitações de transmissões de informações bancárias 

dar-se-á, via de regra pelo sistema on line informatizado, com a finalidade 

de localizar eventual conta bancária em nome da autora, DETERMINO a 

busca pelo sistema BACENJUD devendo cópia da rotina ser anexada aos 

autos.

Caso sejam infrutíferas as diligências, intime-se a parte autora para 

manifestação em 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Na hipótese de se localizar a conta bancária, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66965 Nr: 395-08.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 66965 – Autos n. 395-08.2015.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão de fl. 59, nomeio o Dr. FERNANDO 

LUIS VERISSÍMO, inscrito (a) na OAB/MT sob o nº 14.357/MT, para 

patrocinar os interesses do requerido.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde, 18 de janeiro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 12/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Glauber Lingiardi Strachicini, MM. Juiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca de Nova Ubiratã, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 52, 

inciso XV da Lei nº 4.964 de 26 de dezembro de 1985 (COJE), e, 

orientações e determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso constantes na CNGCJ (Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial), especificamente 

no Capitulo III, Seção 3;

CONSIDERANDO a decisão de 08 de fevereiro de 2018 no Expediente CIA 

007.4255-87.2016.8.11.000-PRES/TJMT cujo teor autorizou a título 

experimental a implantação de nova forma de registro de ponto dos 

Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT;

RESOLVE:

 Art. 1.º ESTABELECER o período das 09h00 (nove) horas às 17h00 

(dezessete) horas, as 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.

§ 1.º Determinar que quando for feriado na terça-feira ou quinta-feira, o 

registro do ponto deverá ser realizado no primeiro dia útil subsequente;

§ 2.º Estipular que até a adequação do sistema biométrico de ponto para 

essa nova forma de registro, o ponto seja feito de modo manual.

Art. 2.º DESIGNAR o período das 09h00 (nove) horas às 17h00 

(dezessete) horas, as terças e quintas-feiras, para atendimento dos 

Oficiais de Justiça pela Central de Mandados do Fórum de Nova Ubiratã, 

ficando vedada a distribuição, carga e recebimento de mandados fora 

deste horário, salvo quando destinados ao regime de plantão ou medidas 

de natureza urgente;

Art. 3.º DETERMINAR o período das 14h00 (catorze) às 17h00 

(dezessete) horas diariamente para atendimento da Secretaria da Vara 

pela Central de Mandados, ficando vedado o recebimento e devolução de 

mandados fora deste horário, salvo em regime de plantão ou medidas de 

natureza urgente;

Art. 4.º INFORMAR que os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria 

do Foro desta Comarca de Nova Ubiratã;

 Art. 5.º Esta Portaria entre em vigor a partir da publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso, Coordenadoria de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à Promotoria de Justiça, 

a Subseção da OAB, ao Gestor Judiciário, aos Oficiais de Justiça e ao 

Gestor da Central de Mandados para conhecimento e providências 

cabíveis.

Nova Ubiratã/MT, 17 de abril de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50247 Nr: 484-85.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR LUIZ SETTER, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737/MT, JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427-MT

 INTIMO O ADVOGADO DANIEL WURZIUS, PARA QUE, NO PRAZO DE 24 

HORAS, PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50065 Nr: 282-11.2012.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS DA 2ª 

INSTÂNCIA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30034 Nr: 388-80.2006.811.0107

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRÁS S/A INDUSTRIA QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

IVONETE FERREIRA FRANÇA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT, 

Zilton Mariano de Almeida - OAB:6934-B/MT
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 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS DA 2ª 

INSTÂNCIA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50121 Nr: 348-88.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA GILIOLI DAL PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29546 Nr: 469-63.2005.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCN Industria Comércio Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE PICCOLI VALENDORFF - 

OAB:6407-B/MT, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8.970 - 

B/MT, Marcos Meneghel Cianflone - OAB:173370/SP, Nivea Najara 

Fornari - OAB:8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER RETIRADO NO 

PORTAL DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31011 Nr: 430-95.2007.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA 

GOLDONI, Valmor Marchioro, ROBERTO MARCHIORO, Marilde Popiolek 

Marchioro, ROSELENE SOKOLOSKI MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Sélia Borges de Morais - OAB:10226 OAB-MT, VASCO 

RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 8.241-B, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - 

OAB:8.227/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS 

DEVOLVIDAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51926 Nr: 18-23.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ADOLFO HEBERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmen Gloria Arriagada 

Andrioli - OAB:OAB/PR 20.668, Emiliana Silva Sperancetta - 

OAB:OAB/PR 22.234, Fernando O'Reilly Cabral Barrinuevo - 

OAB:OAB/PR 29.022, Giovani Gionedis - OAB:OAB/PR 8.128, Giovani 

Gionédis Filho - OAB:OAB/PR 39.496, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT, MARIA AMELIA CASSINA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:27.109 - PR, Roberto Cordeiro Justus 

- OAB:OAB/PR 27.078, Sandro Rafael Bonatto - OAB:OAB/PR 22.788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS DA 2ª 

INSTÂNCIA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30156 Nr: 511-78.2006.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRÁS S/A INDUSTRIA QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

IVONETE FERREIRA FRANÇA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilton Mariano de Almeida - 

OAB:6934-B/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO DE 10 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS DA 2ª 

INSTÂNCIA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32344 Nr: 339-34.2009.811.0107

 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: MARCIA MAIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO, EM DECORRÊNCIA DO 

DECURSO DO PRAZO SOLICITADO ANTERIORMENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64034 Nr: 1296-54.2017.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio samuel da silveira - 

OAB:9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 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 Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61830 Nr: 293-64.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniely Martins de 

Vasconcelos - OAB:21617 MT, Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304, MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - OAB:21143/O

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, SE 

MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53332 Nr: 845-34.2014.811.0107

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65318 Nr: 1877-69.2017.811.0107

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Nabhan Garcia, MARISA ANGELA 

PARZIANELLO BABHAN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o postulado na ref. 27, cumpra-se a decisão de ref. 7.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65116 Nr: 1784-09.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKI JHONATAN DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu MAIKI JHONATAN DA SILVA SANTOS, vulgo “NEGÃO”, 

já qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 

em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e 

oitenta e três) dias-multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 

11.343/06, pelo fato descrito na inicial acusatória. Fixo o valor do dia-multa 

à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos 

fatos, na forma do art. 49, §§ 1º e 2º, do Código Penal.Em consonância 

com o disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, e levando-se em conta 

a REINCIDÊNCIA do réu, fixo o REGIME FECHADO para início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66091 Nr: 2177-31.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, e assim o 

faço para CONDENAR o réu DAVID GARCIA DA SILVA como incurso nas 

sanções dos artigos 157, caput, do Código Penal. Assim, em observância 

ao artigo 68 do Código Penal, passo à fixação das penas.Atento às 

diretrizes do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da 

individualização da pena privativa de liberdade, denoto que o réu agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar neste ponto; o 

acusado possui antecedentes negativos, os quais são configuradores de 

reincidência e serão sopesados no momento oportuno; conduta social e 

personalidade sem elementos técnicos para aferição; os motivos, 

circunstâncias e consequências do crime não ultrapassam as contidas no 

tipo; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática 

delitiva. ..

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56230 Nr: 923-91.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA, Nelson Miguel Setter, OTÁVIO SETTER, Cleusa Lamarque Pimentel 

Setter, ELER PIMENTEL SETER, JULCINEI CHITTO, Paulo Cézar Zamban, 

JOSÉ EVERALDO TRUCULO, LENI MARIA ZAMBAM, ELEMAR GEHM, 

Suzane Duffek Chitto, Rosangela de Fátima Bergozini Truculo, Isaias Luiz 

Pereira, Luzia Helena Martin Pereira, DARCI JOSÉ HANTT, ALCIDES 

ACCORSI, MARIVONE ROSA ACCORSI, Francisco Miguel Feijó, ASSIS 

JUNIOR GUOLLO, VANI MARIA GREGÓRIUS GEHM, Priscila da Silva, 

Aparecida Bellato Feijó, Sandra Maria Wurzius Hantt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA, CNPJ: 03988003000173, Inscrição Estadual: 13.106.2840. 

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: Foi instaurada na 1° Promotoria de Justiça Cível de 

Sorriso-MT, o inquérito Civil n. 05/2015, visando a regularização da posse 

de famílias de baixa renda, cujas áreas se encontram no entorno da área 

urbana da cidade e são provenientes de uma mesma matrícula n. 1783, 

livro 2, do CRI de Nova Ubiratã-MT, pertencente a requerida.

Despacho/Decisão: VISTOS.Afirmada hipótese do art. 256, II, do CPC, 

DEFIRO o pedido de citação por edital da empresa requerida (ref. 65), com 

prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio 

como curador especial o Dr. RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR, 

OAB/MT 22228/A, o qual deverá ser intimado para manifestar.Com a 

resposta, vista ao MPE para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação.Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis 

Orgânicas de regência.Às providencias.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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 18 de abril de 2018

Euricles Mário da Silva JúniorGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50721 Nr: 88-74.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICO BELAMIR JUVENACI, RODRIGO 

ANDRADE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8.166-B, ROGÉRIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:7868-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO ANDRADE SOARES, Cpf: 

017.708.851-61, Rg: 17301718, Filiação: Maria Aparecida de Andrade 

Soares e Manoel Soares, data de nascimento: 18/06/1990, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), autonomo, Telefone 66 

9679-7906. atualmente em local incerto e não sabido
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Finalidade: Intimação do Denunciado(a): Rodrigo Andrade Soares, Cpf: 

017.708.851-61, Rg: 17301718 SSP MT Filiação: Manoel Soares e Maria 

Aparecida de Andrade Soares, data de nascimento: 18/06/1990, 

brasileiro(a), natural de Campo grande-MS, solteiro(a), autonomo, 

Endereço: incerto e não sabido, para efetuar o pagamento, no prazo de 10 

dias, da pena multa fixada em sentença.

Despacho/Decisão: VISTOS.Na medida em que o réu RODRIGO ANDRADE 

SOARES, devidamente citado, alterou seu endereço sem comunicar o 

juízo, deixando de comparecer ao ato, determino o prosseguimento do 

feito à sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.Ato contínuo, 

considerando que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, 

bem como procedido o interrogatório do co-réu Maicon Belamir Juvenaci, 

restando apenas pendente o interrogatório do denunciado Rodrigo, 

DECLARO encerrada a instrução. Dê-se vista dos autos as partes para 

apresentação de memoriais escrito, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, iniciando com a acusação, retornando os autos imediatamente 

conclusos para prolação de sentença.CUMPRA-SE com urgência.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 12 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.: 33331 Nr: 680-26.2010.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34041 Nr: 477-30.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROMEU SCHEAFER, ANGELINA IRMA PAINI SCHEAFER, 

MARCIO LUIZ SCHEAFER, JOSE CARLOS SCHEAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7229-B/MT, 

ELIANE FRUTO - OAB:OAB/MT 11.886-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório do RPV/PRECATÓRIO, nos termos da Resolução CJF 458/2017, 

publicado em 09/10/2017.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77067 Nr: 301-44.2017.811.0106

 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: KdSN, BLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Considerando a informação contida na certidão de fls. 35, AGUARDE-SE 

o retorno da carta precatória. Caso seja cumprida com sucesso, será 

designada nova audiência de tentativa de conciliação, intimando-se as 

partes, caso contrário, intime-se a parte autora para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias de forma a viabilizar a citação.

II. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77737 Nr: 764-83.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Trata-se de Ação de Guarda c/c Liminar de Guarda Provisória, ajuizada 

por Vanessa Ferreira dos Santos, em desfavor de Emerson Dinis 

Batistela.

II. Em audiência as partes entabularam acordo, em realação a guarda e 

direito de visitas nos seguintes termos: A guarda será unilateral, em favor 

da genitora, ficando a visitação livre ao genitor, respeitados os horários 

escolares e a rotina da criança.

 III. HOMOLOGO o acordo supra mencionado, nos termos do art. 356, do 

Código de Processo Civil.

 IV. NOMEIO o advogado Dr. Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida para 

execer a defesa do requerido, fixando a remuneração para tanto em 05 

URH’s. Saindo o requerido intimado para apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

V. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78559 Nr: 94-11.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOdS, NOdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 I. Considerando que as partes entabularam acordo, conforme juntado às 

fls. 42/45, passo a prolação da sentença.

II. Trata-se de Ação de Alimentos c.c. Gaurda com Pedido de Liminar, 

proposta por Nagda Oliveira de Jesus, em face de Wendel Rodrigues de 

Souza, em relação à criança Amanda Gabriely Oliveira de Souza.

Às fls. 42/45 as partes informaram que chegaram a acordo sobre o objeto 

do feito e pedem a homologação do mesmo.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente à homologação do 

acordo.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Não vislumbro óbice à homologação do acordo, estando o mesmo 

formalmente adequado e resguardados, em seus termos, o interesse da 

criança.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença os termos do acordo de fls. 

42/45, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo, 

assim, o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, ficando a 

cobrança suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo no valor 

de 08 URH’s, conforme fls. 10;

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com baixas e anotações 

regulamentares.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78395 Nr: 20-54.2018.811.0106

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Maria de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a requerida não foi localizada para sua 

citação/intimação (fls. 34) e considerando a juntada de novo endereço 

(fl.37), bem com a pauta de audiências, REDESIGNO a audiência do dia 

18/04/2018 para o dia 23 de MAIO de 2018, às 14h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78462 Nr: 50-89.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fls. 40 informando que a carta precatória de 

citação/intimação do requerido sequer foi distribuída na Comarca de 

Goiânia/GO, DETERMINO o cancelamento da audiência designada para o 

dia 19/04/2018.

Com o retorno da Carta Precatória de fls. 34, INTIME-SE a parte autora.

Em seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76429 Nr: 864-72.2016.811.0106

 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: TICD, MMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a apresentação de novo endereço pela requerente (fls.56), 

DEFIRO o pedido de nova tentativa de citação e intimação do requerido no 

endereço indicado, portanto, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

06 de JUNHO de 2018, às 13h00min (MT).

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão, bem como para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverão apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Caso não compareça ou sendo infrutífera a conciliação fica o requerido 

intimado para que apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 

335, inciso I, do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do mesmo diploma legal.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000026-78.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARAEL MODAS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

ELETROSOM S/A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 11/06/2018 Hora: 08:15 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 19 de abril de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000026-78.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARAEL MODAS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

ELETROSOM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta 

por KARINE MOREIRA DA SILVA em desfavor de REDE ELETROSOM 

LTDA; LARAEL MODAS LTDA-ME (ÂNGULO PERFEITO); e BANCO 

LOSANGO S.A. A requerente alega, em síntese, que está sofrendo 

cobrança de serviços não contratado junto às empresas ré e que por 

isso, estas inscreveram seu nome no rol de maus pagadores do 

SPC/SERASA, ensejando, portanto, direito à reparação pelos danos 

materiais e imateriais sofridos. Pede, em sede de tutela provisória, a 

suspensão das cobranças e retirada do nome do SPC/SERASA até 

julgamento final do processo. DECIDO. Pela sistemática atual do Código de 

Processo Civil, tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas 

modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC 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 caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo não restou minimamente demonstrado, uma vez que as 

inclusões no nome da autora no órgão de restrição pelas empresas 

requeridas se deram no ano de 2011, seguida de diversas outras 

inscrições e somente agora o requerente decidiu discutir a cobrança, o 

que por si só, demonstra a ausência de perigo de dano. Por ser requisito 

cumulativo, desnecessária análise quanto à probabilidade do direito. 

Quanto à aplicação da norma protetiva disposta no art. 6º, do CDC, 

inversão do ônus da prova, embora cabível, uma vez que as partes se 

enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor, e 

tratando-se de prova negativa, inexistência de contrato, repousa sobre o 

requerido o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. 

Sendo assim, por não estarem preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória, sem prejuízo de que tal decisão seja revista, em atenção 

à cláusula rebus sic standibus que orienta os provimentos provisórios. À 

Secretaria para designação de conciliação, conforme pauta do conciliador. 

CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e da 

audiência designada, com a advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. 

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

junte comprovante de endereço hábil em seu nome, para fins de fixação 

de competência, sob pena de rejeição da inicial. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin 

Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61916 Nr: 900-55.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sofia Bartiman da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:MT nº16241

 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 Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77944 Nr: 3174-50.2017.811.0095

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS

 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: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Cordeiro Campos, Reginaldo Cardoso 

da Costa, Diego de Oliveira Campos, Diomar Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos.

 DEFIRO e DETERMINO a habilitação do procurador dos representados 

Reginaldo Cardoso da Costa e Ângelo Cordeiro de Campos (fls.200/211), 

Dr. Marciano Rocha dos Santos, OAB/MT 12.692-B, devendo a escrivania 

providenciar a habilitação do causídico nestes autos, realizando as 

alterações necessárias no Sistema Apolo.

Intime-se com urgência o patrono Dr. Marciano Rocha dos Santos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75758 Nr: 2012-20.2017.811.0095

 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: RDdR, NDdS, YNdRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o foro competente para processamento de ação em 

que se pede alimentos é do domicílio do alimentando, bem como as 

informações nos autos dando conta que o alimentando passou a residir 

com sua genitora no município de Alta Floresta-MT, de rigor a remessa dos 

autos para a Comarca de Alta Floresta-MT, com fundamento no art. 53, II, 

do CPC.

Ante o exposto, DECLINO a competência deste juízo para processamento 

e julgamento do presente feito e DETERMINO a remessa dos autos ao juízo 

da Comarca de Alta Floresta-MT, com as baixas de estilo.

Ciência ao MP.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63647 Nr: 612-73.2014.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCAdS, ONB, PLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Juviliana Carnelós - 

OAB:20.851/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora, apesar de devidamente intimada por 

meio de seu advogado não se manifestou nos autos, determino a sua 

intimação pessoal para dar andamento no processo no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-26.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 21/05/2018, às 12h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de abril de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-05.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER GREGORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 14/05/2018, às 10h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de abril de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 
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Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-88.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VOTO EGRÉGIA TURMA RECURSAL: 1. Da prejudicial de extinção 

processual por incompetência jurisdicional: Trata-se de Recursos Cíveis 

Inominados tirados contra sentença julgou parcialmente procedente a 

pretensão exordial, declarando a inexistência dos débitos positivados nos 

órgãos de restrição ao crédito, na quantia de R$ 83.525,26 (Oitenta e três 

mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos). Logo, no 

caso em testilha, percebe-se que a pretensão judicial é de declaração de 

inexistência de débitos que ultrapassa o limite de alçada dos Juizados 

Especiais, conforme ditada pelo inc. I do art. 3.º da Lei n.º 9.099/95, “in 

verbis”: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; Desse modo, diante da vedação contida no aludido 

dispositivo legal, os Juizados Especiais carecem de competência para 

apreciação da demanda. Nesse sentido, segue a jurisprudência uníssona 

de Nossos Tribunais: EMENTA: PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CANCELAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA 

DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. RECEBIMENTO E 

UTILIZAÇÃO PELA AUTORA DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE 

PELO BANCO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA 

APRECIAR A DEMANDA, EM FACE DE O VALOR DO CONTRATO 

CONTROVERTIDO SER SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

EXTINÇÃO DA DEMANDA, EX OFFICIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

Valor controvertido desborda o limite dos juizados especiais, conforme 

(art. 3º, inc. I, da lei n. 9.099/95). (TJ-RS - Recurso Cível: 71003239399 RS 

, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

06/06/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/06/2012). Por tais razões, se faz necessário reconhecer 

de ofício a incompetência dos Juizados Especiais, impondo-se, em 

consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o inc. II do art. 51 da Lei 9.099/95. Conclusão Por essas razões, 

reconheço de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais 

para apreciar os pedidos formulados nos autos, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com lastro no que dispõe o 

artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Em face do que dispõe o art.55 da 

mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de 

estabelecer as verbas sucumbenciais. Preclusa a via recursal, retornem 

os autos ao Juizado de origem. É como voto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-79.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fabrício Cardoso da Silveira OAB - MT0010856A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de 

D i r e i t o - R e l a t o r  R E C U R S O  C Í V E L  I N O M I N A D O  N º 

8010061-79.2015.8.11.0095 – Juizado Especial Cível de Paranaíta – MT. 

RECORRENTE: LEONARDO MARIN. RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A. 

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. SÚMULA DO JULGAMENTO 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS – LOJA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a 

empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à 

mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no 

inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. 2. A prestação do 

serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos 

autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito inexistente (R$1.020,60 – 21/05/2015) e, 

por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à 

sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar 

pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de 

Defesa do Consumidor). 3. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito 

gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua 

ocorrência. 4. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em 

conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos 

danos morais. 5. A sentença que declarou a inexistência do débito 

(R$1.020,60 – 21/05/2015) “sub judice”, bem como, condenou a parte 

recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), merece ser mantida por seus próprios 

fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e 

do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 

003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento 

servir de acórdão. 6. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte 

Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cujo valor 

pode ser deduzido, do seu crédito, a título de compensação. Dr. Sebastião 

de Arruda Almeida Juiz de Direito - Relator

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 018/2018-DF

O Doutor Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

desta Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e etc...

Considerando a comunicação oriunda do Departamento de Conectividade 

da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça, 

versando sobre a realização das adequações e melhorias na sala do CPD, 

com readequação da rede lógica desta Comarca no período de 23 a 

27/04/2018, com a paralisação temporária dos serviços jurisdicionais 

desta Comarca nos dias 24 a 26/04/2018;

R E S O L V E:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente forense desta Comarca de Pedra 

Preta-MT nos dias 24 e 25/04/2018 (interno e externo) e ainda no dia 

26/04/2018 (apenas externo), sem prejuízo das audiências designadas 

para essa data, ficando suspensos os prazos processuais que se 

vencerem nessas datas, prorrogando-os ao próximo dia útil.

 Art. 2º - Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso, Tribunal de Justiça deste Estado, à Defensoria 

e ao Ministério Público Estadual.

Pedra Preta-MT, 19 de abril de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60728 Nr: 726-32.2017.811.0022

 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: Império Minerações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Euclides Mosselin Garcia, Leila 
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Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:MT/10.130, Jatabairu Francisco Nunes - OAB:MT/4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Requerida, para impugnar ou 

manifestar concordância a respeito da habilitação, no prazo de 10 (dez) 

dias, consigne que não havendo manifestação, considerar-se-ão como 

verdadeiros os fatos aduzidos na inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52560 Nr: 1647-59.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercescania Peças e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Cunha dos Santos Transportes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966

 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, nos termos do despacho de 

Ref: 27, 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.: 67200 Nr: 395-16.2018.811.0022

 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): W. Gomes dos Santos & Cia LTDA –ME,, 

Wanderson Gomes dos Santos, Jusciella Modesto Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos a guia de recolhimento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, emitida pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br, tendo em vista que não aportou junto com o comprovante 

de pagamento de Título/Boleto/Guia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45350 Nr: 1128-21.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Vistos em Correição. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas 

das partes. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas. Em seguida, 

conclusos para sentença. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53727 Nr: 379-33.2016.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMC, MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos em Correição. Dou por encerrada a instrução. Vista às partes, 

sucessivamente, no prazo de 15 (quinze), para apresentação de 

memoriais finais escritas. Saem os presentes intimados. Em seguida, 

conclusos para sentença. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47664 Nr: 2113-87.2014.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JABdS, NGLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC, CVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos em Correição. Tendo em vista a ausência justificada do curador 

especial, nomeio para acompanhar o ato, Drª. Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos. Dou por encerrada a instrução. Vista às partes, sucessivamente, 

no prazo de 15 (quinze), para apresentação de memoriais finais escritas. 

Saem os presentes intimados. Em seguida, conclusos para sentença. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45760 Nr: 1353-41.2014.811.0022

 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: Jandira Gomes Quevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sobre a juntada do laudo psicossocial ref: 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44228 Nr: 277-79.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinval Antonio Gazotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358, Paulo Victor Mafra Castro - OAB:22064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em vista disso, defiro o pleito da exequente às fls. 59/60 determinando 

penhora on-line de valores depositados nas contas ou aplicações 

financeiras em propriedade de LUIZ GONÇALVES DO NASCIMENTO – ME, 

CNPJ 11.520.126/0001-03.Segundo o artigo 835 do Código de Processo 

Civil, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do 

pressuposto que a execução deve ser realizada objetivando o interesse 

do credor, conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a 

penhora on-line se mostra totalmente viável.Com essas considerações, 

determino a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira na forma requerida.Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa 

de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no 

artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo 

artigo.Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.No caso de penhora 

negativa, intime-se o credor da resposta encaminhada pelo Banco Central 

do Brasil S/A, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

da parte devedora.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17699 Nr: 664-36.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A F Doroteu Me, José Antonio Ferreira 

Doroteu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Ribeiro da Silva Neto 

- OAB:OAB/MT 7.356-A

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 174, parágrafo único, inciso I, e 

173, ambos do Código de Tributário Nacional, REJEITO à exceção de 

pré-executividade manejada pelo executado em petição de fls. 

53/55.Ademais, defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados 

nas contas ou aplicações financeiras das partes devedoras formulado à 

fl. 65, como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.Segundo o 

artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on-line se 

mostra totalmente viável.Com essas considerações, determino a penhora 

on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira na forma requerida.Havendo bloqueio de dinheiro, 

intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu 

advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no artigo 854, 

§3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo artigo.Após, 

havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.No caso de penhora 

negativa, intime-se o credor da resposta encaminhada pelo Banco Central 

do Brasil S/A, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

da parte devedora.Intimem-se as partes da presente decisão.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49290 Nr: 339-85.2015.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NGdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

curador (a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Gilberto Machado Custódio - OAB/MT nº 6435, para promover a defesa da 

requerida, para tanto ficando intimando a comparecer perante este Juízo 

no dia 04/05/2018, às 16 horas, para audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4993 Nr: 851-88.2003.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Noda Kihara Filho - 

OAB:10816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S)ADVOGADO(S) DO EXEQUENTE,para que informe bens 

passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17076 Nr: 35-62.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Euclides Mosselin Garcia, Leandro 

Garcia, Leila Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:MG/22.225, Carlos Alberto Miro da Silva Filho - 

OAB:MG/108.504, Silca Mendes Miro Babo - OAB:MG/76.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 INTIMAÇÃO DO(S)ADVOGADO(S) DO EXEQUENTE, para que no prazo de 

10 (dez) dias, manifestem para entender o que requerer de direito sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44889 Nr: 797-39.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernando Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:OAB/MT 19.897

 INTIMAÇÃO DA DEFENSORA DO RÉU, da parte dispositiva da sentença de 

fls. 99/103, a seguir transcrita:"(...)JULGO PROCEDENTE o pedido da 

denúncia para CONDENAR o acusado Diego Fernando Cabral, já 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções previstas nos 

artigos 306, §2° e 309 ambos da Lei n.º 9.503/97... Estabelece-se então, 

como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do 

crime, a pena-base em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção. 

Considerando que a pena base foi estabelecida em 08 (oito) meses e 15 

(quinze) dias de detenção, e que 1/6 (um sexto) representam 18 (dezoito) 

dias, reduzo a pena do réu, passando a dosá-la em 08 (oito) meses de 

detenção. c) - Causas de aumento ou diminuição de pena. Não há causas 

de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva 

em 08 (oito) meses de detenção, por entender necessária e suficiente à 

reprovação e punição do delito. Da multa Quanto à pena de multa, a julgar 

pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal 

Brasileiro, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, e, considerando a 

capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. Lanço para justificar tais 

operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da 

pena privativa de liberdade. IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS. Deste feita, tendo 

em vista que a pena definitiva é de 06 (seis) meses de detenção, e 

considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2º, 

alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade. O réu não faz jus à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis 

que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44, inciso III, do 

Código Penal, tendo o acusado ser possuidor de maus antecedente 

criminais, consoante acima exposto. Deixo de conceder ao condenado à 

suspensão condicional da pena, em virtude do disposto no artigo 77, 

incisos II e III, do Código Penal..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44218 Nr: 268-20.2014.811.0022

 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: Camilo & Carvalho Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFC Transportes e Serviços Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste sobre a correspondência devolvida pelo correio 

sob alegação "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19745 Nr: 1020-94.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Luciana Gonçalves Araújo, Julio Cesar Kabroski Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Kabroski Serafim - 

OAB:14.386/MT, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando os patronos do exequente, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias manifeste nos autos acerca da impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10043 Nr: 1059-04.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comaso - Comercial de Alimentos Sorocaba Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Massuia, Bruno Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT, Nilson Balbino Vilela Jr - OAB:5.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono do autor para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que de direito, face a 

juntada de documentos da Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6533 Nr: 360-47.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Gonçalves dos Santos - FALECIDA, Juliano 

Gonçalves dos Santos, Leandro Gonçalves dos Santos, Joana Darc 

Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - Procuradora Federal - OAB:3650-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DOS REQUERENTES, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente aos autos cálculo atualizado de acordo com as 

novas exigências da Resolução 458/2017 do TRF1 (novos campos e 

novas regras) para fins de formalização da requisição de pagamento, 

sendo os valores discriminados no cálculo para cada sucessor legal da 

"de cujus" , bem como, os cálculos dos honorários, especificando valor 

corrigido e valor dos juros, para cada sucessor será expedido uma 

requisição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41058 Nr: 807-54.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Leite Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor para no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, nos autos de 

Carta Precatória nº 1721-47.2018.811.0010 - código 111199, junto a 1ª 

Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, com base na Portaria 21/09DF. Sob 

pena de devolução da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17233 Nr: 193-20.2010.811.0022

 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 Fidis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. da Mota Morroni Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178, Clovis Hoepers - OAB:50589/PR, Franciele 

A Natel Glaser - OAB:PR/50.586, Grasiela Elisiane Ganzer - 

OAB:5384-E, Jeanine de Souza Santos Carvalho - OAB:PR/72461, 

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:25276, Marcelo Henrique 

Magalhães Batista - OAB:19583/PR, Marco Juliano Felizardo - 

OAB:PR/40.863, Michelly Cristina Alves Nogueira Tallevi - 

OAB:40.8363, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos do autor para no prazo legal de 05 

(cinco)dias manifeste nos autos requerendo o que de direto, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44884 Nr: 792-17.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sandro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Reynaldo de Oliveira Ruy - OAB/MT nº 13.895, para promover a defesa do 

réu, para tanto apresentar resposta à acusação no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-47.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010112-47.2017.8.11.0022; 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: DAVID ALVES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

05 (cinco) dias. Processo: 8010112-47.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA - MT, 19 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: 8010129-83.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010129-83.2017.8.11.0022; 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: JOSE VIEIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 

05 (cinco) dias. Processo: 8010129-83.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado 

pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA - MT, 19 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: 8010128-98.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010128-98.2017.8.11.0022; 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: JANAINA DE SOUZA ANTONIO 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 05 (cinco) dias. Processo: 8010128-98.2017.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) OBSERVAÇÃO: O processo está integramente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA - MT, 19 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

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151096 Nr: 680-88.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Pereira Coletro, Maria de Fátima Coleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social, Municipio 

de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de salário maternidade.A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de outubro de 2018, 

às 14h00min.Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação dos requeridos nos termos do artigo 183 c/c 335 do 

CPC e intimação para comparecimento em audiência.Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, vista ao autor 

no prazo de 10 dias.Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, 

de que se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico 

acostado aos autos o referido requerimento indeferido.Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115704 Nr: 3154-37.2015.811.0028

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVC, LMCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO, HLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, nos autos de Cód. 102675, apenso a este feito, 

foi requerido pelo Ministério Público, designação de audiência de instrução 

e julgamento, conjuntamente com este processo, para fins de celeridade 

nos prosseguimentos dos autos, que foi deferido pela MMª. Juíza de 

Direito, o pedido, e designado o dia 29 de maio de 2018, às 16h00min, para 

a realização da audiência de instrução e julgamento, devendo as partes 

indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias. Que deverá ser 

Cumprido na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 123742 Nr: 2033-37.2016.811.0028

 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: José Horácio Vilhagra Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indalécio da Costa Marques Filho, Salvador da 

Costa Marques, Jussara da Costa Marques Paracatú, Marcio da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fayrouz Mahala Arfox - 

OAB:13033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Jessiane Marques Paracatu - OAB:12177, Joedil 

Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT, Joelson Elias de Arruda - 

OAB:21577/MT, VERA LUCIA DE SOUZA - OAB:9364-MT

 Certifico e dou fé, que o requerente constituiu novo patrono, e conforme 

ref. 73, as partes no prazo de 10 dias, devem especificar as provas que 

pretendem produzir, e indicar o rol de testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 94136 Nr: 2610-20.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nami Wakamoto, Sergio Roberto Nunes, Miki 

Wakamoto, Emanuelle Chistine Marques Lisboa Wakamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, da decisão de ref. 42, datada de 

16/11/2017, abaixo transcrita e INTIMAR dos calculos atualizados de ref. 

82, para efetiva quitação do débito: Vistos,

Cumpra-se integralmente a decisão de ref.58.

Quanto à certidão de ref.70, anoto que o feito foi chamado à ordem e 

extinto sem resolução do mérito diante da ausência de recolhimento das 

custas judiciais (ref.47).

 No entanto, conforme decisão de ref.14, além do indeferimento da justiça 

gratuita e consequente determinação de recolhimento das custas judiciais, 

o magistrado competente fixou honorários advocatícios que, por sua vez, 

foi confirmado pela decisão de ref.50.

Dessa forma, uma vez que não houve o efetivo cumprimento do 

cancelamento da distribuição em tempo hábil, considerando ainda a 

extinção sem mérito da ação de conhecimento, bem como a fixação de 

honorários sucumbenciais, deve-se permanecer em curso sob este 

mesmo código a execução de honorários advocatícios com fundamento 

nos princípios da economia e celeridade processual.

Assim, providencie a secretaria o regular processamento da execução 

com o efetivo cumprimento das decisões judiciais proferidas.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 123672 Nr: 2009-09.2016.811.0028

 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: Adail Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cyro Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA DOS SANTOS 

BAHIA - OAB:6486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a Advogada da parte autora, para comparecer na audiência de 

conciliação designada para o dia 11 de maiol de 2018, às 09h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 139616 Nr: 3839-73.2017.811.0028

 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: Felix Neres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para intimar da 

redesignação de audiência conciliatória, para o dia 11 de maio de 2018, às 

08h20min, conforme ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 92024 Nr: 2085-38.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Luzia Arruda Oliveira

 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 a parte autora acerca da redesignação da audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 24 de maio de 2018, às 

15h00min, conforme decisão de ref. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 147146 Nr: 7598-45.2017.811.0028

 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: Ana Rosa Gil do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Datoroy Canavarros Freire, Sandra 

Terezinha Barros Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a citação/intimação da parte requerida foi expedida 

conforme o endereço mencionado na petição inicial, porém na certidião do 

Oficial de Justiça juntada na ref. 32, não obteve êxito em localizar o polo 

passivo na pessoa da Sra. Sandra Terezinha Barros Freire, impulsiono os 

autos para que a parte autora por meio de seu advogado constituído 

indique novo endereço para dar cumprimento a citação/intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 130348 Nr: 4526-84.2016.811.0028

 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: FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRAKLIN DA SILVA BOTOF - 

OAB:11347/MT, NAMIR LUIZ BRENNER - OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a Proposta de honorários de 

ref.57

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 15083 Nr: 82-23.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaíde Fátima Leite

 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: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 Intimar para no prazo legal manifesatr nos autos e do retorno dos autos à 

Comarca

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 15084 Nr: 83-08.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Luzia Campos Curado 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: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre o retorno dos autos à 

Comarca

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 77891 Nr: 817-80.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Amalia Vicencia Dorileo Campos - ME, 

Ivete Amália Vicência Dorilêo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Falcão de Arruda - 

OAB:14613/MT

 INTIMAR as partes acerca da sentença de fls. 103.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 147963 Nr: 7925-87.2017.811.0028

 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: Jocilma Fatima do Rosario Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para ciência da audiência 

designada para o dia 18/10/2018, ás 13:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147963 Nr: 7925-87.2017.811.0028

 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: Jocilma Fatima do Rosario Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147963

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 18 de outubro de 2018, às 13h30min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015997-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FERNANDO MARTINS - EPP (REQUERIDO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de junho de 2018 as 14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014021-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de junho de 2018 as 14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016924-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de junho de 2018 as 14:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-72.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R MONTECHI DE ASSUMPCAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de junho de 2018 as 14:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014453-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMINIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de junho de 2018 as 15:00h.

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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 29 de junho de 2018 as 15:10h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53298 Nr: 753-41.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heli Teodoro de Assunção Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Souza Severino, Rosangela Maria Vilela 

Severiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celina Higa Souza Brito - 

OAB:42.807, Odilon de Souza Brito - OAB:34.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a impugnação à assistência judiciária em apenso 
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(código 53299) foi julgada procedente, revogando os benefícios da 

gratuidade e determinando o recolhimento de custas processuais no 

presente feito, inclusive tendo a sentença transitado em julgado, determino 

a intimação da parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo 

de 15(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, 

ambos do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46244 Nr: 2050-82.2013.811.0059

 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: Fabiane de Fátima Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nerci Wagner, Selmira Glier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Intime-se o advogado da parte requerida para pagamento da diligência 

referente ao mandado de citação de Selmira Glier.

Intime-se. Cumrpa-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53294 Nr: 694-87.2010.811.0049

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edison Souza Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heli Teodoro de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abinailho Nunes Garcia - 

OAB:44.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B, Davidson Trindade - OAB:37.318

 Certifique-se o trânsito em julgado no presente feito.

Caso positivo, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8018 Nr: 385-75.2006.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brito Parente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Primeiramente, verifico que o confrontante Paulo Teaudi (endereço- 

fl.04 da inicial) não foi citado dos termos da presente demanda, razão pela 

qual determino sua citação. Outrossim, compulsados os autos, extrai-se 

que a União e o Município de Porto Alegre do Norte-MT não se 

manifestaram se tem interesse na presente feito. Dessa forma, determino 

a intimação da União, atentando-se para intimação da Procuradoria da 

União neste Estado (fl.32). Após, intime-se o município de Porto Alegre do 

Norte-MT, para que informe eventual interesse na lide. Por fim, tornem os 

autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46814 Nr: 2610-24.2013.811.0059

 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: Andreia Albrechet, Camila Rodrigues da Silva Santolin, 

Caroline Soares Cardoso, Daniel Albano Novadvorski, Divina Eterna 

Santana Magalhães, Elei Adelaide Albrechet, Marcio Renato Morandim, 

Eliane Custodio Ribeiro, Eliseu Tavares de Sousa Junior, Elson Pereira 

Rodrigues, Ivanete de Fatima Carvalho, Kassia Mara de Morais Sousa, 

Lucilene Pereira da Silva Tavares, Marcio Divino Marrtins, Maria Lucimar 

Pereira Soares, Negma Ignacio Morandim, Patricia Gonçalves dos Santos, 

Pedro Nicolau Linck, Regiane Aparecida Souza Santos, Renata Santos 

Ribeiro, Rosilda Dias dos Santos, Ruth de Oliveira Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE REUNIDA - FAR, Instituto de 

Ensino Superior São Paulo - IESSP, Centro Educacional Ponto de Mutação 

Ltda - ME - COLEGIO KAIRÓS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SILVA LIMA - 

OAB:TO 5620

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53299 Nr: 2608-55.2011.811.0049

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edison Souza Severino, Rosangela Maria Vilela 

Severiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heli Teodoro de Assunção Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abinailho Nunes Garcia - 

OAB:44.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celina Higa Souza Brito - 

OAB:42.807, Odilon de Souza Brito - OAB:34.660

 Arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53300 Nr: 2299-5.2009.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heli Teodoro de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Souza Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Oliveira Souza Júnior - 

OAB:12.797-A, Davidson Trindade - OAB:37.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abinailho Nunes Garcia - 

OAB:44.343

 Considerando a decisão prolatada na ação de impugnação ao valor da 

causa em apenso (código 53294), a qual julgou procedente o pedido e 

retificou o valor da causa do presente feito para R$ 280.000,00 (duzentos 

e oitenta mil reais), determino a retificação do valor da causa nos termos 

decidido e, ao mesmo tempo, a intimação da parte autora a intimação da 

parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para que 

recolha as custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, 

ambos do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6244 Nr: 499-48.2005.811.0059

 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 Luzia Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido da parte requerente de fls. 227/229, razão qual qual foi 

expedido alvará eletrônico em favor da advogada da parte requerente.

Considerando que será informado oportunamente conta bancária da 

autora para levantamento do valor depositado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51280 Nr: 1089-10.2014.811.0059

 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: Divino Sérgio de Oliveira, Maria Genyvan Rodrigues 

Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Rodrigues Martins, Jacobe Lima da 

Conceição, Aleixo Firmino Ferreira, Edivanio Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Oliveira Tavares - 

OAB:28909 - DF, Leandro Mendes de Souza - OAB:39582 - DF, Nilson 

Takeo Hamada - OAB:30818 - DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data, não consta a 

devolução do AR ou a correspondência devolvida, da carta de intimação 

expedida à fl. 142. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51280 Nr: 1089-10.2014.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Sérgio de Oliveira, Maria Genyvan Rodrigues 

Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Rodrigues Martins, Jacobe Lima da 

Conceição, Aleixo Firmino Ferreira, Edivanio Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Oliveira Tavares - 

OAB:28909 - DF, Leandro Mendes de Souza - OAB:39582 - DF, Nilson 

Takeo Hamada - OAB:30818 - DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se quanto ao cumprimento da carta de intimação de fl. 142.

Após, cumpra-se o último parágrafo do despacho de fl. 141, abrindo-se 

vista à PGE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48328 Nr: 4091-22.2013.811.0059

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues dos Santos e Silveira dos Santos 

Ltda ME, Jesse Rodrigues dos Santos, Clélio Robson Fortaleza Alves, 

Elisângela Silveira dos Santos, Adailto Araujo de Oliveira, Cleia Fortaleza 

Alves Araujo, Josue Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 116, devendo ser procedido o cadastramento dos 

novos advogados da parte autora.

Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 dias, manifestar 

sobre a não citação do requerido Clelio Robson Fortaleza Alves.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18984 Nr: 2807-81.2010.811.0059

 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: Edilia Lima Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Em que pese o exposto na manifestação de fls.106/109, compulsados os 

autos, verifico que foi agendado atendimento junto a Autarquia Ré para o 

dia 26.03.2018, dessa forma, determino a intimação da parte autora, por 

intermédio de seu advogado constituído, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

acostar aos autos o indeferimento administrativo.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50042 Nr: 41-16.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título judicial proposta por Amauri 

Martins Fontes em face do Estado de Mato Grosso.

 Após regular tramite processual, foi acostado aos autos comprovante de 

pagamento do débito, conforme fls. 56/58.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação, consoante juntada às fls. 

56/58, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, extingo 

o processo.

 Custas pelo exequente.

Honorários fixados às fls. 44/45.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44742 Nr: 641-71.2013.811.0059

 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: Ataci Damasceno Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Soler do Amaral Junior - 

OAB:12465 - A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A - MT

 Considerando a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, § 1º, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40798 Nr: 520-77.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gomes da Costa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473/MT

 Inicialmente, intime-se a parte autora para manifestar, no prazo de 10 

dias, sobre a não citação do confinante Otamiro Araújo Fernandes.

No mais, defiro o pedido ministerial de fl. 174/174-v e determino a remessa 

dos autos à PGE para que seja apresentado o estudo cadatral mencionado 

à fl. 168.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53300 Nr: 2299-5.2009.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heli Teodoro de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Souza Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Oliveira Souza Júnior - 

OAB:12.797-A, Davidson Trindade - OAB:37.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abinailho Nunes Garcia - 
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OAB:44.343

 Certifico para os devidos fins, que nesta data foi retificado o valor da 

causa, passando a ser de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48868 Nr: 4593-58.2013.811.0059

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo de Oliveira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA

Considerando que o veículo não foi localizado, conforme certidão de fl. 46, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito ou requerer o que for de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42496 Nr: 2230-35.2012.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suelen Rodrigues de Lima - 

OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação de guarda proposta por Joaquina Fernandes Aquino, em 

prol da criança Grasiela Silva Fernandes e em face de Odetina Gomes da 

Silva.

Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da justiça gratuita e 

designada audiência de conciliação, a qual, resultou inexitosa (fls.42/46), 

contudo, na mesma solenidade, a fim de subsidiar a decisão liminar foi 

colhido depoimentos de testemunhas e determinado a realização de 

estudo psicossocial.

 Relatório preliminar anexado às fls.47/49. Laudo Social acostado às 

fls.50/51.

Ato contínuo, as fls.52/53 foi indeferido o pedido liminar.

 Contestação apresentada às fls.54/56.

Em seguida, o Parquet se manifestou nos autos requerendo a realização 

de novo estudo (fls.62/64), o que foi deferido (fl.65). Relatório encatarrado 

as fls.68/75, oportunidade em que foi informado que a requerida Odetina 

Gomes da Silva se encontrava internada no hospital psiquiátrico Adauto 

Botelho.

Após, às fls. 80/81 a representante ministerial se manifestou informando 

que a guarda provisória da infante já foi deferida nos autos de código 

55905, razão pela qual, requereu o apensamento do presente feito ao 

mencionado processo.

É o relatório.

Decido.

Considerando o acima relatado, bem como levando em conta que o 

presente feito tem conexão com o processo de código 55905 (medida de 

acolhimento de menores), cuja competência privativa é da segunda vara 

desta comarca, conforme o teor da Resolução n. 03/2017/TP, a qual 

definiu as competências das varas judiciais desta Comarca, passando a 

Segunda Vara a ter competência privativamente nos feitos afetos à 

Infância e Juventude, determino a redistribuição do presente feito, a fim de 

que seja apensado aos autos 55905 em trâmite na Segunda Vara desta 

Comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51458 Nr: 1241-58.2014.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werick Jose Albino de Oliveira, Edina Alves Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvair Severino Barbosa, Mariozan Cardoso 

Lima, Ozilene Maria da Silva, alcunha "Cezar"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Borges dos Santos - 

OAB:17438-B, Lauro Prestes de Oliveira Junior - OAB:4712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 Certifique-se quanto ao cumprimento da carta precatória de fl. 361.

Após, oficie-se ao INCRA - Superintendência Regional de Mato Grosso - 

para responda os questionamentos de fls. 286/288, 335, 338 e 341.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50396 Nr: 339-08.2014.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanita Gomes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria Municipal de Saude, Anderson 

Velter, Secretaria Estadual de Saúde, Jorge Araujo Lafetá Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Certifique-se quanto ao cumprimento da carta precatória expedida para 

Comarca de Cuiabá-MT (fls.64/65).

Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50642 Nr: 545-22.2014.811.0059

 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: V. M. Comercio Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Brasil Comercio e Industria Ltda ME, 

Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Petersem Luz Ribeiro - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio arruda - 

OAB:MT 16.501-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13.431-A

 Considerando a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte 

requerente para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485, § 1º, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48868 Nr: 4593-58.2013.811.0059

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo de Oliveira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o veículo não foi localizado, conforme certidão de fl. 

46, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento 

ao feito ou requerer o que for de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41790 Nr: 1517-60.2012.811.0059
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto Alegre do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 Despacho

Considerando a pretérita data da manifestação do Parquet (fl.351), 

abra-se nova vista ao Ministério Público para se manifestar quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito.

 Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45840 Nr: 1651-53.2013.811.0059

 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): Jose de Araujo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Paixão Nascimento - 

OAB:GO 30.341

 Defiro o pedido ministerial de fl. 121.

Assim, oficie-se ao órgão ambiental competente requisitando cópia do 

procedimento administrativo que originou o auto de infração que serviu de 

base para propositura da presente ação.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89044 Nr: 8711-38.2017.811.0059

 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: JPdSR, Sandra Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

parte ré, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18816 Nr: 2639-79.2010.811.0059

 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: Veridiana Policarpo Tenoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Barros Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues 

Fonseca Filho - OAB:5.751 - MT, Andre Luiz Soares Bernardes - 

OAB:13.613 - MT, Takechi Iuasse - OAB:6113-A - MT, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:1377-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORRAN DE SOUZA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 2639-79.2010.811.0059, Protocolo 

18816, 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): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13178 Nr: 1676-42.2008.811.0059

 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: Francisco Antunes, vulgo "Chico da Londrina"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Viana Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT

 Certifico para os devidos fins, que o exequente foi intimado por meio de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito, 

e nada apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41900 Nr: 1627-59.2012.811.0059

 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: Karla Fabiana Tomaz de Souza Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Luiz Cunha Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wender Disney da Silva - 

OAB:266888/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a inventariante foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o recolhimento 

do ITCMD e nada apresentou aos autos, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41918 Nr: 1646-65.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Marquez de Souza, Norimar Pereira 

Lima, Maria Christina de Moraes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Ivan Zakidalski - 

OAB:285.218 OAB/SP, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Rafael Souza Nunes - 

OAB:14676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que expirou o prazo de suspensão 

(março/2018)destes autos, sem nenhuma manifestação da parte 

interessada, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51442 Nr: 1226-89.2014.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Silva Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gregoski, Tereza Alves Costa, Salome 

Mendes Vasconcelos Neta, Rosiron de Souza, Maria da Penha Silva 

Machado, Eliosmar Silva Maciel, Luiza Pacheco Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT

 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$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para cumprimento do 

mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta 

e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e 

provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a 

ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, 

na Central de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através 

do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79551 Nr: 2738-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsi Antônio Pietrobom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

ADALTO DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, EURÍPEDES ALVES FEITOSA - OAB:8314, Gustavo 

Muniz Feitosa - OAB:GO 31.342

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pelo 

requerido foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98755 Nr: 1889-96.2018.811.0059

 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: Viação Xingu Ltda, Elton Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nobre Seguradora do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY EDUARDO DA SILVA - 

OAB:13617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Emília Gonçalves de 

Rueda - OAB:OAB/PE 23.748

 Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo legal, 

apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48734 Nr: 4485-29.2013.811.0059

 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: Consorcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wederson de Oliveira Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Consórcio Nacional 

Honda LTDA., desfavor de WEDERSON DE OLIVEIRA PAULA, ambos 

qualificados nos autos.

 Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar (fls.39/40).

Ato contínuo, o meirinho não localizou o bem, conforme fl.56.

 Após, à fl.63, a parte autora requereu extinção do presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já foram pagas.

Considerando que embora o requerido tenha sido citado, não foi 

apresentada contestação nos autos, razão pela qual deixo de arbitrar 

honorários.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 3665-73.2014.811.0059

 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: Nelore Nutrição Animal Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Lopes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Almeida Batista - 

OAB:13.549 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Quanto ao teor da certidão retro (fl.49), manifeste-se a parte autora no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48564 Nr: 4322-49.2013.811.0059

 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: Deoclecio Bento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Nalevaiko ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT

 Despacho

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52793 Nr: 2397-81.2014.811.0059

 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: Valdivino Eterno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Destesa Engenharia e Construções Ltda, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Domingos da 

Silva - OAB:GO 29.380

 Despacho

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50938 Nr: 799-92.2014.811.0059

 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): L. Ferreira Bezerra - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TAVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000144-64.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IRENE TAVEIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Considerando a necessidade de comprovação do atual domicílio da 

parte autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a sua intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui 

com o terceiro descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado 

contrato de aluguel ou outro documento comprobatório. Decorrido o lapso 

temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-49.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000145-49.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEONTINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório. Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-40.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000068-40.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 58.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO, CONCESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PEDRO ALVES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação para 

concessão de aposentadoria por invalidez de trabalhador rural. A parte 

requerente narrou que pleiteou o benefício de auxílio doença 

administrativamente, tendo seu pedido sido indeferido sob a justificativa de 

“não constatação de incapacidade laborativa”. Diante de tais asserções, a 

parte autora pediu antecipação da tutela consistente em que o réu 

conceda desde logo o benefício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Outrossim, 

deverá a Secretaria Judicial promover a alteração da classe processual 

conferida a presente ação, eis que não se trata de aposentadoria por 

invalidez acidentária, como foi formulado. Em que pese as alegações 

perpetradas pela parte autora, bem como os documentos médicos 

acostados ao feito, o documento exibido não leva à conclusão de que o 

requerente está impossibilitado de realizar suas atividades, porquanto, 

além da superficialidade do laudo, não se descreveu prazo estimado para 

recuperação, tampouco se a patologia possui caráter definitivo. Demais 

disso, para a concessão de benefício previdenciário a trabalhador rural, é 

impositiva a produção de prova testemunhal a fim de consolidar a prova 

documental e, ‘in casu’, a prova pericial. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em 

tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de junho 

de 2018 às 15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual 

terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime 

de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo 

envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser 

juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos 

termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão 

independente de intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. 

Em tempo, considerando a necessidade de realização de prova pericial, 

nomeio o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a 

perícia em data a ser agendada pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Deverá o perito 

responder aos quesitos formulados pelas partes. 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. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. PORTO ALEGRE DO NORTE, 9 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92986 Nr: 10959-74.2017.811.0059

 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: ALINE DE OLIVEIRA GONSALVES, JOÃO PAULO 

SANTANA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLAN DE CASTILHO E CIA LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER FRANCISCO DEI 

RICARDI - OAB:12994

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte ré manifeste-se quanto aos 

documentos e pretensões apresentadas pela parte autora.

No mesmo prazo, tem a parte autora a faculdade de manifestar interesse 

na execução forçado do acordo, saliendo que se nada for dito pelos 

autores poderá ensejar o arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77311 Nr: 1280-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Braz Tavares Dias, Carla Cecilia Seixas Lopes 

Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT
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 Considerando que não houve manifestação da parte embargante quanto à 

formalização da garantia, RECEBO ESTES EMBARGOS SEM 

EMPRESTAR-LHES EFEITOS SUSPENSIVO À EXECUÇÃO DE ORIGEM 

(CÓDIGO 55939)

Fixo prazo de 15 dias para que a parte embargada se manifeste quanto à 

pretensão deduzidas nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44719 Nr: 615-73.2013.811.0059

 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: Edna Cesar Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a autora para fins de ciência da sentença 

proferida às folhas retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92986 Nr: 10959-74.2017.811.0059

 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: ALINE DE OLIVEIRA GONSALVES, JOÃO PAULO 

SANTANA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLAN DE CASTILHO E CIA LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER FRANCISCO DEI 

RICARDI - OAB:12994

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte ré manifeste-se quanto aos 

documentos e pretensões apresentadas pela parte autora.

No mesmo prazo, tem a parte autora a faculdade de manifestar interesse 

na execução forçado do acordo, saliendo que se nada for dito pelos 

autores poderá ensejar o arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48191 Nr: 3964-84.2013.811.0059

 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: Jose Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os aut a parte autora para fins de ciência da decisão proferida 

às folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48191 Nr: 3964-84.2013.811.0059

 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: Jose Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a autora para fins de ciência da decisão 

proferida às folhas retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92986 Nr: 10959-74.2017.811.0059

 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: ALINE DE OLIVEIRA GONSALVES, JOÃO PAULO 

SANTANA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLAN DE CASTILHO E CIA LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER FRANCISCO DEI 

RICARDI - OAB:12994

 Impulsiono os autos, a fim de intimar o advogado da parte requerida para 

juntar a PROCURAÇÃO aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48523 Nr: 4272-23.2013.811.0059

 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: Silvoni Pereira da Silva Aquino, PPdA, APA, DPdA, DPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Raimundo Alves de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Jorge Aldair Carvalho - OAB:15122/MT, Valter da 

Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a autora para fins de ciência da sentença 

proferida às folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21233 Nr: 864-93.2009.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcobrás - Comercial e Incorporadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494/O, Ana Paula Frasson Teixeira - 

OAB:3.125, Jean Luis Teixeira - OAB:4.737, Tomás Roberto 

Nogueiro - OAB:4.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos n. 864-93.2009.811.0059 (código 21233)

Estes autos tratam de Embargos à Execução opostos por ARCOBRAS – 

COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. em face da Fazenda Nacional, em 

que se discute excesso de penhora, decadência e prescrição de crédito 

tributário.

Registre-se que a questão relativa ao excesso de penhora já foi resolvida 

com decisão lançada nos autos da execução de origem, restando, 

portanto, esta parte dos Embargos, prejudicada.

Embora os temas remanescentes ventilados nestes Embargos sejam, em 

regra, matéria que dispensa dilação probatória, as premissas sobre as 

quais as partes argumentaram seu direito estariam numa certa existência 

ou não de procurador que teria se dirigido à parte exequente para pedir 

parcelamento.

Ademais, as partes discutem ainda o termo inicial da constituição do 

crédito, alegando fatos que estariam, em tese, demonstrados no bojo do 

processo administrativo.

Por causa disso, fixo prazo de até 30 dias para que as partes digam se 

remanesce interesse na produção de outras provas.

Porto Alegre do Norte (MT), 5 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55939 Nr: 957-16.2015.811.0059

 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: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 Considerando que aos Embargos à Execução (código 77311) não foram 
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conferidos efeito suspensivo, desapensem-se estes daqueles autos.

Fixo prazo de 15 dias para que a parte exequente se manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito, sob o risco de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79709 Nr: 2848-04.2017.811.0059

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G DE ASSIS AGUIAR, Geraldo de Assis 

Aguiar, vulgo "Geraldinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo sido citada e não havendo notícias quanto a se houve 

apresentação de resposta pela parte ré, constitui-se o título executivo, 

seguindo pelo rito do cumprimento de sentença.

Assim, fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora apresente 

memória discriminada e atualizada de cálculo e requeira as diligências que 

entender pertinentes, sob o risco de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41772 Nr: 1498-54.2012.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CONFRESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilda de Moura Fabiana Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar as partes para fins de ciência da 

sentença proferida às folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70444 Nr: 3679-86.2016.811.0059

 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): MOURA ALVES E SANTOS LTDA ME, 

Roolderlairon Moura Alves, KELLY TIESSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 3679-86.2016.811.0059 (código 70444)

Nestes autos, BANCO DO BRASIL S/A apresentou pretensão em face de 

KELLY TIESSA SANTOS E OUTROS.

Consta dos autos que a autora foi intimada para recolher custas e que, até 

a presente data, não há notícia do recolhimento do montante da despesa.

Decido

Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizadas nos autos.

Tendo sido regularmente intimada a recolher montante relativo a despesas 

processuais, mas tendo permanecido inerte, é caso de extinção.

Essa postura é a que melhor se adequa ao caso dos autos, mesmo tendo 

a parte autora pedido prazo para pagar os valores a título de custas, eis 

que, o seu pedido de 5 dias se deu em setembro de 2017, há mais de 6 

meses e, até a presente data, a parte não se manifestou.

Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição deste feito e, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 18 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49551 Nr: 5223-17.2013.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediálida Pereira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Severino da Silva

 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:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins que, conforme determinação de 

fls. 57, procedi desentramento dos documentos originais de fls. 11 a 22, 

fazendo a sua substituição pelas cópias apresentadas, ficando o patrono 

da autora intimado para comparecer à esta Secretaria a fim de proceder a 

sua retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 10525 Nr: 971-78.2007.811.0059

 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 Lourdes Leite Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a autora para fins de ciência da sentença 

proferida às folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75769 Nr: 356-39.2017.811.0059

 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: Valdeir Correia Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cervejaria Petropolis do Centro Oeste LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 356-39.2017.811.0059 (código 75769)

Aqui se tem ação proposta por VALDEIR CORREIA MENEZES em face de 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA em que se buscou 

pagamento de valores representados por notas fiscais.

A parte autora foi intimada para promover atos de diligências necessárias 

ao andamento do processo, consistente em fornecer endereço do réu 

para citação, mas permaneceu inerte.

Decido

A petição inicial deve ser indeferida.

 Isso porque um de seus requisitos basilares é o endereço que 

potencialize a citação e, sendo esta frustrada por inércia da parte autora, 

o caso é de indeferimento por inépcia. Isso se justifica porque o autor foi 

intimado a promover a citação dos dois, mas não se manifestou.

Em face do que foi dito, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E, POR 

CONSEQUÊNCIA, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos termo 

do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 18 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40495 Nr: 229-77.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda dos Santos Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-A, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, Luzia Stella 

Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a autora para fins de ciência da sentença 

proferida às folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47817 Nr: 3596-75.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Caíque II, Fernando Helder Bezerra 

Pinheiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o exequente para que se manifeste 

sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias, consoante decisão 

proferida às folhas 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56680 Nr: 1407-56.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DENIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L O BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Eduardo Borges 

Silveira - OAB:321.374, JOSE GUILHERME BENTO - OAB:350452, Julio 

Augusto Fachada Biondi - OAB:288.304, Marcus Vinicius Costa 

Pinto - OAB:286.252, Raphael Luis Pinheiro de Oliveira - 

OAB:288.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1407-56.2015.811.0059 (código 56680)

Nestes autos, ALBERTO DENIS DA SILVA apresentou pretensão em face 

de L O BORGES.

Consta dos autos que a autora foi intimada para recolher custas e que, até 

a presente data, não há notícia do recolhimento do montante da despesa.

Ademais, os autos revelam que a parte autora foi intimada para 

manifestar-se quanto à devolução de carta precatória cuja finalidade seria 

citação da parte, mas foi devolvida sem realização da diligência, porque a 

parte autora não teria recolhidos os valores devidos a título de custas do 

senhor oficial de justiça. Os autos registram ainda que, embora intimada, a 

parte autora não se manifestou.

Decido

Conforme prevê o artigo 290 do Código de Processo Civil, impõe-se o 

cancelamento da distribuição do feito cuja comprovação de custas e 

despesas processuais não tenham sido realizadas nos autos.

Tendo sido regularmente intimada a recolher montante relativo a despesas 

processuais, mas tendo permanecido inerte, é caso de extinção.

A petição inicial também deve ser indeferida.

 Isso porque um de seus requisitos basilares é o endereço que 

potencialize a citação e, sendo esta frustrada por inércia da parte autora, 

o caso é de indeferimento por inépcia. Isso se justifica porque o autor foi 

intimado a promover a citação dos dois, mas não se manifestou.

Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição deste feito e 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termo do artigo.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 18 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85193 Nr: 6260-40.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte ré sido citada e não havendo notícias de que tenha havido 

apresentação de resposta, fixo prazo de até 30 dias para que as parte 

digam se pretendem produzir outras provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85192 Nr: 6259-55.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora da Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte ré sido citada, não há notícias quanto se houve 

apresentação de resposta.

Assim, fixo prazo de até 30 dias para que as partes possam dizer se 

pretendem produzir outras provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14753 Nr: 1215-36.2009.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Leão da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Demercio Luiz Gueno - OAB:11482/MT, Miriam 

Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a autora para fins de ciência da sentença 

proferida às folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85195 Nr: 6262-10.2017.811.0059

 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: Paulo Cristovão Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo ocorrido a citação da parte ré, não há notícias quanto a se houve 

apresentação de resposta.

Assim, fixo prazo de até 30 dias para que as partes digam se pretendem 

produzir outras provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41631 Nr: 1356-50.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Mamede de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o exequente para que se manifeste 

sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias, consoante decisão 

proferida às folhas 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56959 Nr: 1553-97.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Morais Almeida Souza, JOSE 

BATISTA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto à 

certidão lavrada pelo senhor oficial de justiça (referência 26), podendo 

requerer o que entender pertinente para o andamento do feito, sob o risco 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53275 Nr: 2766-75.2014.811.0059

 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 Jose de Sousa Luz Cruzeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHAES - OAB:8988/O

 Impulsiono os autos para intimar a parte ré para fins de ciência da 

sentença proferida às folhas retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21127 Nr: 1566-38.2011.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Feliciano Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Gomes da Silva, Joaber 

Divino Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6456-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Bucar Vasconcelos 

- OAB:2438/TO, FABRÍCYO TEIXEIRA NOLETO - OAB:2.937/TO, JAIANA 

MILHOMENS GONÇALVES - OAB:4295/TO, MARCOS ANTÔNIO 

MENEZES SANTOS - OAB:89.042/SP

 Impulsiono os autos para intimar o requerido para fins de ciência da 

sentença proferida às folhas retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83368 Nr: 5089-48.2017.811.0059

 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: SAMUEL CUNHA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON Luiz de 

Miranda Domingues Tranm - OAB:11078-A, WASHINGTON LUIZ DE 

MIRANDA DOMINGUES TRANM - OAB:133406

 As preliminares arguidas confundem-se com o mérito e com ele serão 

analisadas.

Fixo prazo de até 15 dias para que as parte digam se pretendem produzir 

outras provas.

No caso de pretensão quanto à prova técnica, deverão formular quesitos 

e indicar assistente técnico, sob o risco de preclusão.

No caso de pretensão de prova testemunhal, deverão observar os termos 

dos artigos 455 e seguintes do Código de Processo Civil, sob o risco de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61841 Nr: 49-22.2016.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Indusval S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos da Comarca de PAN/MT, Vianei Baltasar Perius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165.202-A, Ralph Melles Sticca - OAB:236.471 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, tem-se Mandado de Segurança em que a parte impetrante 

apresentou desistência.

Intimada, a parte impetrada nada disse.

Decido.

A revogação da demanda é direito potestativo da parte.

Assim, tendo sido apresentada a desistência e não tendo havido 

resistência da parte impetrada, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA E EXTINGO 

FEITO SEM EXAME DO MÉRITO.

Arquivem-se estes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92986 Nr: 10959-74.2017.811.0059

 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: ALINE DE OLIVEIRA GONSALVES, JOÃO PAULO 

SANTANA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLAN DE CASTILHO E CIA LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER FRANCISCO DEI 

RICARDI - OAB:12994

 Homologo o acordo, fazendo surtir todos os efeitos jurídicos.

Saem as partes, bem como seus respectivos advogados, intimadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57391 Nr: 1781-72.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Civil

Requerente: BANCO BRADESCO S/A.

 Requerido: XXXXXXXXXXXXXXX

Autos n. 1781-72.2015.811.0059 (código 57391)

 SENTENÇA

 Relatório

Aqui se tem ação de execução proposta por BANCO BRADESCO S/A. 

buscando cumprimento de contrato relativo à Cédula de Crédito Bancário.

Com petição inicial, o autor apresentou um contrato de cédula de crédito 

bancário celebrado entre o Banco Bradesco S/A e Erica Aparecida dos 

Santos ME e Erica Aparecida dos Santos. Na petição inicial, inclusive, a 

parte autora pediu a execução apenas em face destas duas pessoas.

Posteriormente, a parte autora compareceu aos autos e disse que a ação 

foi proposta em face de Fabio Alves de Oliveira.

Mais tarde, a parte autora manifestou-se dizendo que teria havido 

equívoco, pois a ação teria sido proposta em face de pessoas indevidas, 

pedindo a extinção do feito em ralação a Erica Aparecida dos Santos ME e 

Erica Aparecida dos Santos.

Decido

A petição inicial deverá ser indeferida, eis que não existe, nos autos, título 

executivo em desfavor de Fabio Alves de Oliveira.

Não se admite o processamento de uma execução sem título que a instrua.

Assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, POR INÉPCIA, EXTINGUINDO, com 

fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Arquivem-se estes autos na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 19 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 67632 Nr: 2235-18.2016.811.0059
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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: Ronivaldo Célio Freire, RIVALDO RAFAEL FREIRE, 

RICARDO RAFAEL FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:1771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Civil

Requerente: RIVALDO RAFAEL FREIRE E RONIVALDO CÉLIO FREIRE

 Requerido: MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT

Autos n. 2235-18.2016.811.0059 (código 67632)

 SENTENÇA

 Relatório

Nestes autos, RIVALDO RAFAEL FREIRE E RONIVALDO CÉLIO FREIRE 

apresentou ação pretendendo ordem judicial para reconhecer um título em 

relação a um imóvel, dizendo que seria dever do réu cadastrar tal bem 

como se dos autores fosse.

A parte ré foi citada, mas não apresentou resposta.

Posteriormente, este Juízo atribuiu ônus à parte autora para promover a 

citação de Célio José Freire, porque os próprios autores apresentaram, 

com a inicial, cópia de uma sentença judicial que teria homologado em 

favor dos autores apenas um direito a usufruto, mantendo a propriedade, 

ligada a Célio José Freire.

Consta que a parte autora, apesar de intimada, não se manifestou.

A não promoção da citação de pessoa que ostenta a qualidade de 

litisconsorte passivo necessário, como é o caso de Célio José Freire, 

impõe a extinção do feito.

 Se há notícia nos autos que a parte autora pretende reconhecimento de 

um título de domínio em detrimento de pessoa que não foi indicada na 

petição inicial e, sendo intimada a regularizar o polo passivo, mas 

permanece inerte, é caso de extinção.

Aqui se tem ação de execução proposta por BANCO BRADESCO S/A. 

buscando cumprimento de contrato relativo à Cédula de Crédito Bancário.

Assim, EXTINGO ESTE FEITO com fundamento no artigo 485, IV do Código 

de Processo Civil.

Arquivem-se estes autos na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 19 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80484 Nr: 3253-40.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LITON BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito, sob o risco de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 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: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT, TIAGO DA SILVA MACHADO - OAB:17908/O

 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 Requerida

 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: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT, TIAGO DA SILVA MACHADO - OAB:17908/O

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR o advogado da parte executada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente juntada de Procuração.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67415 Nr: 2164-16.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rair Costa Virgolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Defiro o pedido Ministerial retro. Assim, remeta-se o presente executivo 

de pena ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Mineiros/GO.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50212 Nr: 184-05.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose da Silva Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Defiro o pedido Ministerial retro. Assim, cumpra-se conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96990 Nr: 920-81.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Souza Belém, Elias Alves Gabriel, 

Wilton Tomaz Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GENILSON BRAYNER - 

OAB:19179-A/MT

 Ante o exposto, desacolhendo o parecer ministerial, CONCEDO 

LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado, mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP): 1 – 

Comparecimento mensal neste juízo para informar e justificar suas 

atividades; 2 – Proibição de ausentar-se da Comarca de Porto Alegre do 

Norte, por prazo superior a 30 (trinta) dias, sem prévia autorização judicial; 

3- Proibição de aproximar-se da Fazenda Maria, distância de 100 metros, e 

manter qualquer tipo de contato com testemunhas; 4- Proibição de cometer 

novos ilícitos. Fica o acusado ciente de o descumprimento das medidas 

impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, a decretação da 

prisão preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4º do CPP. Expeça-se o 

respectivo Alvará de Soltura em favor de denunciado, se por outro motivo 

não deva permanecer preso. Por fim, aguarde-se o retorno da carta 

precatória. Com a juntada e devidamente cumprida, declaro encerrada a 

instrução criminal e determino a abertura de vista aos sujeitos processuais 

para, no prazo de 05 dias, sucessivamente, apresentarem alegações 

finais.

Comarca de Porto dos Gaúchos
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 013/2018/DF

 O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA , MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, no uso de suas Atribuições 

Legais, etc...

 R/E/S/O/L/V/E:

 Nomear a sra DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE, brasileira, solteira, 

portadora do RG nº 17369738 SSP/MT e CPF nº 701.348.071-11, para 

exercer em Comissão o Cargo de Assessora de Gabinete I - PDA CNE - VII 

no Gabinete da Vara Única/Juizado Especial na Comarca de Porto dos 

Gaúchos, com efeito, 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, encaminhando-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Porto dos Gaúchos/MT, 16 de abril de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

 PORTARIA Nº 014/2018/DF

 O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, no uso de suas Atribuições 

Legais, etc...

R/E/S/O/L/V/E:

 Nomear SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS, portador do RG. nº 

6262842 SDS/PE e CPF nº 065.176.744- 03, para exercer o cargo em 

Comissão de Assessor de Gabinete II – CNE – VIII, lotando-o no Gabinete 

da Vara Única/Juizado Especial desta Comarca, com efeito 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, encaminhando-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Porto dos Gaúchos/MT, 16 de Abril de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41366 Nr: 914-97.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isac Pintor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Oliveira, Bernadete Lazarine de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfico a INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa do advogado para 

efetuir o deposito da diligência da Ofciala de Justiça, para o ato de citação 

dos requeridos, no importe de R$ 119,25 (cento e dezenove reais e vinte e 

cinco centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36322 Nr: 3998-18.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Medeiros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Por tais razões DECLINO da competência para atuar no presente 

executivo, razão pela qual DETERMINO a remessa do feito à Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Tapurah-MT, para tomar as 

providências cabíveis, fazendo grafar homenagens deste Juízo.No mais, 

em relação ao pedido de ref. 77, registro que os honorários já foram 

devidamente arbitrados na decisão de nomeação da causídica/requerente, 

entretanto, reduzo o valor pela metade, diante da proporcionalidade do 

trabalho desenvolvido nos autos execucionais. Portanto, DETERMINO, tão 

somente, a expedição da respectiva certidão no valor de 3 URH’s.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34787 Nr: 1046-91.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACJ - Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM Potencial Agronegócios Ltda , Carmen 

Montagna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 Processo n.º 1046-91.2017.811.0019

Código n.º 34787

Vara Única

 Vistos, etc.

À vista da certidão de decurso do prazo de ref.81, intime-se a parte 

exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao processo, promovendo as diligências que lhe 

competem, sob pena de extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 11 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24391 Nr: 271-47.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozia Maria de Jesus de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 271-47.2015.811.0019

Código n.º 24391

Vara Única

 Vistos etc.

Intimem-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao processo,para indicar bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito, nos termos de Ref.90.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 11 de abril de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38457 Nr: 2771-18.2017.811.0019

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Porto dos 

Gauchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Gomes Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT

 Processo eletrônico nº 2771-18.2017.811.0019

Código nº 38457

Vara Única

Vistos.
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À vista da certidão acostada aos autos pelo Oficial de Justiça relatando 

que o réu não possui condições para constituir advogado e, sabendo-se 

da inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca, NOMEIO como 

Defensora Dativa a Dr. JOSELAINE SILVA DOS ANJOS, inscrito na 

OAB/MT sob o n° 23765, devendo o mesmo ser intimado para defender os 

interesses do réu, apresentando contrarrazões ao recurso em sentido 

estrito, no prazo legal.

 Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB), e art. 264 do CPP.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39586 Nr: 51-44.2018.811.0019

 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: ARGNdOrpEGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdFFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Góis Conradi - 

OAB:22077-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Processo nº 51-44.2018.811.0019

Código nº 39586

Vara Única

Vistos.

À vista da certidão de Ref.25 e considerando a inexistência de Defensoria 

Pública nesta Comarca, NOMEIO para atuar como Defensor Dativo da 

Requerida o causídico Dr. FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, inscrito na 

OAB/MT sob o n.º 18182-A, nos termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50, com 

advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Desde já, arbitro em favor do nobre advogado nomeado, a título de 

honorários advocatícios o equivalente a 6(seis) URH’s, conforme prevê a 

Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40727 Nr: 586-70.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Vistos em substituição legal.

Considerando a convocação deste Magistrado para participar da 

Audiência Pública a ser realizada na cidade de Juína/MT, conforme Ofício 

Circular n° 03/2018 – GAB/J-Aux, da lavra da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a ser realizado no dia 13 de abril de 

2018, promovo a readequação de pauta e, desde já, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 10 de abril de 2018, às 14h10min.

Retire da pauta a assentada anteriormente aprazada.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40727 Nr: 586-70.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Vistos em substituição legal.

Considerando a convocação deste Magistrado para participar da 

Audiência Pública a ser realizada na cidade de Juína/MT, conforme Ofício 

Circular n° 03/2018 – GAB/J-Aux, da lavra da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, a ser realizado no dia 13 de abril de 

2018, promovo a readequação de pauta e, desde já, redesigno a audiência 

outrora agendada para o dia 10 de abril de 2018, às 13h30min.

Retire da pauta a assentada anteriormente aprazada.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 12 de março de 2018.

Rafael Depra Panicella

 Juiz Substituto, em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30648 Nr: 1378-92.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT

 Vistos em substituição legal.

Considerando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do expediente 

n.º 0020995-27.2018.811.0000, proferida no dia 09 de março de 2018, que 

designou este Magistrado para jurisdicionar na Comarca de Porto dos 

Gaúchos em regime de cumulação, promovo a readequação de pauta e 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 19 de julho de 2018 

às 14h15min.

Por oportuno, determino a retirada de pauta da audiência anteriormente 

agendada.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 23 de março de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto, em Substituição Legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-60.2013.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA OAB - MT0016921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANIA SILVA DE SOUSA SETUBAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALIANA APARECIDA MELLO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS FERREIRA MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010063-60.2013.8.11.0017; Valor causa: R$ 16.560,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DIAS ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: EDVANIA 

SILVA DE SOUSA SETUBAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

denota-se que o presente feito encontra-se sem movimentação efetiva 

desde o ano de 2013. Porém, não se verifica nenhum tipo de provocação 

por parte do promovente. Deste modo, intime-se a parte promovente na 

pessoa de seu defensor, para que no prazo impreterível de 05 (cinco) 

dias manifeste se ainda tem interesse no processamento do feito, sob 

pena de extinção por abandono. Às providências, expedindo-se o 

necessário. São Félix do Araguaia/MT, 16 de Abril de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-80.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO PEREIRA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Número do 

Processo: 8010029-80.2016.8.11.0017, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ARGEMIRO PEREIRA 

AQUINO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Autos nº. 

8010029-80.2016.811.0017 Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado 

interposto pela parte requerida. Compulsando os autos denota-se que o 

recorrente já atendeu ao disposto no artigo 42 §1º da Lei 9.099/95, 

estando o comprovante de recolhimento do preparo devidamente juntado 

aos autos. Certificou-se a tempestividade do recurso interposto. Assim, 

intime-se a parte Recorrida para querendo, apresentar resposta ao 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do §2º do artigo 42 da Lei 

Federal n.° 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, grafando-se as homenagens de 

estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. São Felix do 

Araguaia – MT, 20 de Março de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-80.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO PEREIRA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Número do 

Processo: 8010029-80.2016.8.11.0017, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ARGEMIRO PEREIRA 

AQUINO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Autos nº. 

8010029-80.2016.811.0017 Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado 

interposto pela parte requerida. Compulsando os autos denota-se que o 

recorrente já atendeu ao disposto no artigo 42 §1º da Lei 9.099/95, 

estando o comprovante de recolhimento do preparo devidamente juntado 

aos autos. Certificou-se a tempestividade do recurso interposto. Assim, 

intime-se a parte Recorrida para querendo, apresentar resposta ao 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do §2º do artigo 42 da Lei 

Federal n.° 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, grafando-se as homenagens de 

estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. São Felix do 

Araguaia – MT, 20 de Março de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-80.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO PEREIRA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Número do 

Processo: 8010029-80.2016.8.11.0017, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ARGEMIRO PEREIRA 

AQUINO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Autos nº. 

8010029-80.2016.811.0017 Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado 

interposto pela parte requerida. Compulsando os autos denota-se que o 

recorrente já atendeu ao disposto no artigo 42 §1º da Lei 9.099/95, 

estando o comprovante de recolhimento do preparo devidamente juntado 

aos autos. Certificou-se a tempestividade do recurso interposto. Assim, 

intime-se a parte Recorrida para querendo, apresentar resposta ao 

recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do §2º do artigo 42 da Lei 

Federal n.° 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, grafando-se as homenagens de 

estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. São Felix do 

Araguaia – MT, 20 de Março de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37376 Nr: 1281-06.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dantes Umberto Lasse - ME, Dorotéia da Silva 

Reis, Dante Umberto Lasse, D. da Silva Reis - ME, Rafaela Lasse Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Intimação da advogada dos executados para, no prazo de 15(quinze) 

dias, juntar aos autos as matrículas dos imóveis oferecidos em garantia às 

fls. 80/84.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13771 Nr: 601-31.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auro Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - 

OAB:2376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo para Resposta

CERTIDÃO

Certifico que o perito nomeado ré não apresentou resposta e a prova da 

intimação foi juntada em 13/03/2018.

São Félix do Araguaia - MT,18 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 19294 Nr: 178-66.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo para Resposta

CERTIDÃO

Certifico que o executado não apresentou resposta e a prova da citação 

foi juntada em 06/03/2018.

São Félix do Araguaia - MT,18 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31152 Nr: 2393-15.2010.811.0017

 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: Maria Evilazia Menez Pereira

 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:

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se o INSS, 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.

Havendo impugnação a execução, intime-se a Exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44771 Nr: 1328-09.2015.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAdS, AVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo para Resposta

CERTIDÃO

Certifico que a requerida não apresentou resposta e a prova da intimação 

foi juntada em 09/03/2018.

São Félix do Araguaia - MT,18 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43452 Nr: 532-18.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de São Félix do Araguaia-MT., Adair 

José Ceconello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa - Centrais Eletricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Rafael Cesar do 

Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Vistos, etc.

 Processo em ordem.

Aguarde-se a realização da audiência designada nos presentes autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 8131 Nr: 853-39.2004.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Del Rio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado Mendonça, Doraci Machado de 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Del Rio - 

OAB:143574/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:GO- 8.216, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - 

OAB:9899/GO, Cleuber Alioni da Silva Oliveira - OAB:18714/GO, 

Eduardo Del Rio - OAB:143574/SP, Hugo Ricardo Lincon de Oliveira 

Cenedese - OAB:171858/SP

 Vistos, etc.

Cumpra-se determinação exarada a folha 292.

Com urgência, haja vista o lapso temporal.

Intimem-se os executados, por meio de seu advogado via DJE, da 

constrição efetuada, bem como para se manifestarem, no prazo legal.

Por ultimo, intime-se a parte exequente para requerer no que entender de 

direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16263 Nr: 812-33.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N° 16263

Vistos.

Considerando-se a Portaria N.° 659/2017-PRES (em anexo), oriunda do 

Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado, redesigno a presente 

oralidade para o dia 10/07/2018 às 17h00 min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo-se o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 30 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141689 Nr: 3492-73.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacir Maria Marques Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para abrir vistas à parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139925 Nr: 2401-45.2017.811.0017

 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: José Carlos Moraes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para abrir vistas à parte autora para apresentar 
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impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141073 Nr: 3117-72.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atamiço Pereira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para abrir vistas à parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141355 Nr: 3290-96.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zely Pereira de Jesus Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para abrir vistas à parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36371 Nr: 292-97.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Theobaldo André Begrow, Rosimeire Arruda Begrow, 

Ilo Leandro Begrow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalino Cabral de Castro, Eduardo Ferhleur, 

Sauro Cypriano Guidani, Armando Belli, Businessincorp Empreendimentos 

e Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Impulsiono o feito para abrir vistas à parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138351 Nr: 1482-56.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demarcos Alves Milhomens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte ré, na pessoa de sua 

advogada constituída, para apresetar suas Alegações Finais, no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19443 Nr: 326-77.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dary & Dary

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo para Resposta

CERTIDÃO

Certifico que a executada não apresentou resposta e a prova da citação 

foi juntada em 14/09/2017.

São Félix do Araguaia - MT,19 de abril de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141895 Nr: 79-18.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Abreu Luz, Zulmara Elias Quedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Deeconto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de reanalisar o pleito liminar, em razão do alegado pela autora na 

petição de fls. 59/67, verifico que nos autos não consta documento que 

comprove ser o espólio o real titular do imóvel objeto da presente 

demanda.

Dessa forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, junte aos autos cópia da matrícula atualizada do imóvel em 

discussão, sob pena de extinção.

Com a juntada, tornem-me os autos conclusos para análise da liminar 

requestada.

Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-72.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAILZA TAVEIRA LEITE OAB - MT0017577S-O (ADVOGADO)

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERDE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010047-72.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 14.100,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DINALVA RIBEIRO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: RIO VERDE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA Vistos, 

etc. Compulsando os autos, denota-se que a última movimentação 

processual se deu em outubro de 2014. Assim sendo, intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu defensor, para que promova o regular 

andamento do feito, requerendo o que de direito. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 16 de Abril de 2018. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-57.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

TIMOTEO YJAHIWA KARAJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAILZA TAVEIRA LEITE OAB - MT0017577S-O (ADVOGADO)

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010048-57.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESBULHO / 
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TURBAÇÃO / AMEAÇA, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: TIMOTEO YJAHIWA KARAJA Parte 

Ré: REQUERIDO: ALAOR FERREIRA DE SOUSA Vistos. Compulsando os 

autos, denota-se que a última manifestação das partes se deu no ano de 

2014. Sendo assim,intimem-se as partes para especificarem as provas 

que desejam produzir, justificando-as; ou se são pelo julgamento 

antecipado da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 16 de abril de 

2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-49.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

STYLUS MOVEIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMALTEC S/A (REQUERIDO)

MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CANDIDO DA SILVA OAB - MG0146365A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010055-49.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: STYLUS MOVEIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA 

- ME Parte Ré: REQUERIDO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE 

DISTRIBUICAO S/A, ESMALTEC S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

denota-se que o presente feito encontra-se paralisado a mais de um ano 

sem efetiva movimentação. Assim, considerando que há juntada de 

contestação por parte do requerido, intime-se a parte autora para que 

apresente impugnação à contestação, caso queira, ou manifeste-se 

requerendo o que entender de direito. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 17 de Abril de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-64.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARIA CALISTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010054-64.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NAIR MARIA CALISTO - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se que o presente feito 

encontra-se paralisado a mais de um ano, sem efetiva movimentação. 

Deste modo, ante a presença de juntada de contestação, intime-se a parte 

autora para que apresente impugnação à contestação no prazo legal, ou 

que promova o andamento do feito, requerendo o que de direito. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 17 de Abril de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-62.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO ANTONIO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010080-62.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 11.592,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ATOS PROCESSUAIS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LOURENCO ANTONIO MORAIS 

Parte Ré: REQUERIDO: MOTOGARCAS LTDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, denota-se que o presente feito encontra-se paralisado a mais de 

três anos, sem efetiva movimentação. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, justificando-as; ou se são 

pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 17 

de Abril de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-55.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER CONSTRUTORA ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS OAB - MT0009084S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010074-55.2014.8.11.0017; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SILVIO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: LIDER CONSTRUTORA 

ELETRICAS LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se que o 

presente feito encontra-se paralisado há mais de três anos, sem efetiva 

movimentação. Deste modo, ante a presença de juntada de contestação, 

intime-se a parte autora para que apresente impugnação à contestação, 

no prazo legal, ou que requeira o que entender de direito, face o enorme 

lapso temporal de trâmite processual. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 17 de Abril de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137209 Nr: 628-62.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Marinho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 628-62.2017.811.0017 – Cód. 137209

Vistos em correição, etc.

Ante a certidão de fl. 14, intime-se o embargante para requerer o que 

entender de direito.

 Após, tornem-me os autos conclusos.
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 Cumpra-se.

 Intime-se.

Às providências.

 São Félix do Araguaia-MT, 09 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57562 Nr: 174-67.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 [...]Portanto, julgo o presente feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil para:a)Reconhecer a união 

estável entre Roseli Honória de Oliveira e Adriano Aguilar de Souza e, em 

continuidade, decretar sua dissolução;b) Homologar o acordo atinente aos 

bens versados na presente demanda.Sem custas e honorários 

advocatícios de sucumbência.Considerando o que dispõe os incisos I, II, III 

e IV, todos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários do advogado dativo no valor de 05 (cinco) URH nos termos da 

tabela da OAB/MT.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 17 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de DireitoErykson Thyago Pereira 

da SilvaAdvogadoFrancis Raiane KischnerAdvogadaRoseli Honória de 

OliveiraRequerenteAdriano Aguilar de SouzaRequerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53372 Nr: 1430-50.2013.811.0098

 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: Selma Gomes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 Vistos.

Inicialmente, no que tange ao pedido da requerente da parte requente, de 

invalidação de inquirição da testemunha Guiomar Evangelista da Costa, 

sob alegação de possuir este interesse na presente causa, entendo que 

não lhe assiste razão, uma vez que não demonstrou o alegado interesse 

da testemunha na presente causa, sendo que a mera afirmação não é 

motivo bastante para a invalidação (ou oitiva na qualidade de informante) 

de testemunha devidamente arrolada pela parte. Ademais, a invalidação 

sem fundamento concreto da prova produzida pela parte, com o 

acolhimento do presente pedido acarretaria o cerceamento de defesa pela 

parte requerida, com violação dos princípios sedimentados pela Carta 

Magna.

 Em continuidade, no que concerne ao pedido de oitiva/inquirição de Divina 

Evangelista na qualidade de informante deste juízo, considerando que esta 

foi referida pela testemunha inquirida na presente data (Guiomar 

Evangelista) e, havendo indícios de possuir conhecimento acerca do 

presente fato ilustrado nos autos, não obstante possua vínculo parental 

com a parte requerente, não há óbice para que se proceda à sua oitiva na 

qualidade de informante, motivo pelo qual designo audiência para sua 

oitiva para a data de 29/06/2018 às 14:30horas.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de endereço pela parte 

autora.

Após a juntada de endereço da senhora Divina Evangelista, intime-a da 

presente solenidade.

 Cumpra-se. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53766 Nr: 315-57.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 53766SENTENÇAVistos etc.Trata-se de Executivo 

de Pena em desfavor de Adriano Gomes da Silva, condenado a pena de 

cinco anos e cinco meses de reclusão, em regime semiaberto.. 

Decido.Compulsando detidamente os autos, verifico pelo cálculo de pena 

acostado às fls. 238 que o recuperando faz jus à concessão do indulto 

previsto no Decreto nº 8.615/15, vez que, cumpre os requisitos trazidos, 

não sendo reincidente, foi condenado à pena privativa de liberdade não 

superior a oito anos, não sendo a pena remanescente até 25.12.2015 

superior a oito anos, bem como cumpriu um quarto da pena, conforme art. 

1º, inciso XVI, do referido decreto., sendo, por consequência, cabível a 

concessão do indulto ao recuperando.Ademais, é recente entendimento 

do Supremo Tribunal Federal de que o delito de tráfico de drogas 

privilegiado não possui caráter hediondo, o que culminou).Deste modo, 

CONCEDO INDULTO ao apenado ADRIANO GOMES DA SILVA, nos termos 

do artigo 1º, inciso XVI, do Decreto n. 8.615/2015 e, em consequência, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE relativamente à pena que compõe a 

presente execução, forte no artigo 107, inciso II, do Código Penal.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.Fixo os honorários advocatícios, em favor da Dr. Kléber de 

Souza Silva - OAB/MT- 8002, no montante de 01 URH, tomando em conta a 

natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor 

ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do 

Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, 

c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ.Determino, por 

consequência, a expedição de certidão em favor do defensor dativo, 

contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.P.R.I. Cumpra-sePorto 

Esperidião/MT, 30 de novembro de 2017.Jean Garcia de Freitas 

BezerraJuiz de Direito

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°. 8/2018/DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal, desta 

Comarca de Querência - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma 

da Lei, torna público o gabarito preliminar e a classificação provisória dos 

candidatos aprovados no exame de seleção ocorrido no dia 15/4/2018

* O Edital n° 8/2018/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): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57314 Nr: 1380-05.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENESIO DELATORE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Romero Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu Procurador para que 

complemente o endereço do Requerido, uma vez que é insuficiente (Av. 
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Norte, nº 1, Querência/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44205 Nr: 2671-11.2016.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora, através de seu 

Advogado, via DJE, para que traga aos autos os endereços do(s) 

herdeiro(s) e do viúvo meeiro, para que seja confeccionado os mandados 

de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56627 Nr: 1071-81.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP, DSP, RNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu procurador, para que 

proceda com a complementação do valor da diligência da Sra. Oficial de 

Justiça, que deverão ser recolhidos mediante emissão de guia disponível 

no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> 

emissão de guias de diligência), devendo o comprovante da guia 

devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do 

mandado de execução (três atos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55975 Nr: 815-41.2018.811.0080

 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: RENATO PINHEIRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que apresente impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 36303 Nr: 698-55.2015.811.0080

 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: NADIA FRAZZON SAMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO 

PÚBLICO DA PREFEIRUTA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZAN MICHELLY COELHO 

FERNANDES - OAB:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para proceder a intimação das partes, parte autora, via DJE, e 

parte Impetrada, via Intimação pessoal, para que tomem ciência do retorno 

dos autos, e também do inteiro teor do acórdão nele proferido.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31469 Nr: 1605-38.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FILHO PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMITRI MELLO MINUCCI - 

OAB:13215, LUIZ ALDANI NARDÃO - OAB:9.305/MT

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de 

Antônio Filho Pereira Ramos, já qualificado nos autos, pela suposta prática 

da conduta tipificada no artigo 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal.

 Recebida a denúncia, determinou-se a citação pessoal do acusado.

 O acusado constituiu advogado e apresentou resposta à acusação.

 Inexistindo preliminares e não sendo o caso de absolvição sumária, 

designou-se audiência de instrução e julgamento.

 Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e 

determinada a expedição de cartas precatórias às Comarcas de Varzea 

Grande/MT e Água Boa/MT para inquirição das testemunhas faltantes.

 Analisados os autos, observo o cumprimento e retorno da missiva 

expedida à Comarca de Água Boa/MT.

 Desta forma, certifique-se o GESTOR JUDICIÁRIO o cumprimento da carta 

precatória expedida à Comarca de Varzea Grande/MT, via contato 

telefônico, se necessário.

 Em observância ao princípio da celeridade processual, designo audiência 

de interrogatório para o dia 24 de maio de 2018, às 17h (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes e advogado.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, pois o presente feito pertence a META 02 do 

CNJ e requer providência IMEDIATA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31937 Nr: 394-30.2013.811.0079

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a intimação pessoal de fl. 54 v, bem como a persistência 

da inércia da parte autora, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de 

mérito, por abandono da causa, a teor do que dispõe o art. 485, III, do CPC.

Custas já recolhidas. Não há condenação em honorários advocatícios 

(causalidade).

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33148 Nr: 1584-28.2013.811.0079

 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: CLEUZA MARIA DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido pelas 
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partes, frisando que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de maio de 

2018, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17492 Nr: 452-72.2009.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS, MHDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição (PROCESSO PERTENCENTE A META 02 DO CNJ).

 Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de 

SEBASTIÃO SOUZA SOARES e de MARIA HELENA DA COSTA ALMEIDA, 

ambos já qualificados nos autos, pela suposta prática da conduta 

tipificada no artigo 121, § 2.º, incisos II, III e IV, c.c. artigo 29, ambos do 

Código Penal.

 A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2011 (fls. 157/158), ocasião 

em que foi determinada a citação pessoal dos réus.

 Defesas preliminares apresentadas pelos réus às fls. 163/168.

Inexistindo preliminares a serem analisadas e não sendo o caso de 

absolvição sumária, designou-se audiência de instrução.

 Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas Aparecida 

Gomes Fortunato, Cleidiane Fortunato de Freitas, Roberto Ferreira Lima, 

Zilda, Edna Rodrigues Lopes, Josias Soares de Farias, Luiz Eduardo 

Pereira de Morais e Mosoniel Pereira Sousa, todos à fl. 199.

 Consta dos autos as oitivas das testemunhas Erica Siqueira dos Santos, 

Gercina Borges de Araújo e Maria Nicolau da Silva à fl. 205; Aniloel 

Cardozo de Freitas à fl. 216 e Felisberto Batista Gomes à fl. 239.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Inicialmente, esclareço que o presente feito pertence a Meta 02 do CNJ e 

requer providência imediata e urgente.

 Analisados os autos, observo que os acusados ainda não foram 

interrogados. Desta forma, designo o dia 16 de julho de 2018, às 18h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso) para audiência de interrogatório 

dos acusados.

 Intimem-se as partes e advogados.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32299 Nr: 758-02.2013.811.0079

 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 Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ARAUJO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - OAB:19077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT.

Além disso, observar o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a 

Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17492 Nr: 452-72.2009.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS, MHDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos do provimento n. 52/07 impulsiono o presente feito para o 

patrono dos reus para comparecer na audiencia de interrogatorio do reu 

designada para 16 de julho de 2018, às 18 horas (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33148 Nr: 1584-28.2013.811.0079

 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: CLEUZA MARIA DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono nos termos do provimento 56/07 o presente feito para intimar o 

patrono da requerente da audiencia de 03/04/2018, apresentado as 

testemunhas em juizo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54516 Nr: 900-30.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Gimenes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Aparecida Ercoli 

Bianchini - OAB:OAB/GO 46.078-A, Marcio José Bordenalli - 

OAB:29.702 - A - GO, Paulo Sérgio Bianchini - OAB:31.093-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/07 impulsiono o presente feito para que o 

patrono da parte autora providencie a apresentação da Testemunha-autor 

no Juízo, diligencia esta que cabe ao procurador nos temos do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 39250 Nr: 1454-67.2015.811.0079

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSAD, EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE DE OLIVEIRA - 

OAB:21304, JANAILZA TAVEIRA LEITE - OAB:17577/O

 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 Imanifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça e da cota 

ministerial, para manifestar nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31469 Nr: 1605-38.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FILHO PEREIRA RAMOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMITRI MELLO MINUCCI - 

OAB:13215, LUIZ ALDANI NARDÃO - OAB:9.305/MT

 Nos termos do provimento 52/07 impulsiono o presente feito para intimar o 

patrono do réu para audiência interrogatorio do reu para o dia 24 de maio 

de 2018, às 17 horas (MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42600 Nr: 1165-03.2016.811.0079

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Xavantina - MT - OAB:, Douglas Rodrigues Martins - OAB:19909/O, 

EDUARDO SILVEIRA LADEIA - OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 Nos termos do Provimento n. 52/5--2007, impulsiono o presente feito para 

intimar os patronos das partes da audiência desgignada Conforme 

despacho de fls Nº 54, fica designada audiencia de conciliação para o dia 

09 de maio de 2018 às 16:00 horas (MT, para apresentarem as mesmas 

no Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento n. 56 e 52/07 impulsiono o presente feito para 

que o patrono da parte requerente manifeste acerca da petição de fls. 

103/104, indicando o advogado para ser intimado, bem como a respeito da 

diligencia do sr. Oficial de justiça fls. 99, no prazo de 10 dias

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11552 Nr: 912-43.2009.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 912-43.2009.811.0052 – Código 11552

Vistos em correição.

Em atenção às determinações exaradas às fls. 232 e levando-se em conta 

a suspensão do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, NOMEIO, como Defensor Dativo o advogado listado abaixo, 

constando também o réu que deverá representar, atento ao disposto no 

art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando 

que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a 

quem dela necessite, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV da Constituição 

Federal:

 1. Dr. CÉSAR LUIZ BRANÍCIO DA SILVA, OAB/MT 28097 – Réu Marcos 

Alves de Campos – Apresentar as devidas razões de apelação do 

recurso interposto às fls. 178 – PRAZO DE 05 DIAS – ARBITRO os 

honorários advocatícios em 05 URH – R$ 4.482,53 com expedição imediata 

de certidão.

Visando maior celeridade, INTIME-SE PESSOALMENTE o douto causídico 

para, em caso de aceitação do múnus, representar os interesses do 

acusado.

Após VISTA ao Ministério Público para contrarrazoar o recurso 

apresentado.

De tudo cumprido e certificado, remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, para apreciação/julgamento dos recursos 

interpostos.

 INTIME-SE COM URGÊNCIA.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34924 Nr: 1356-03.2014.811.0052

 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: Luzia Sônia 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:

 Autos: 1356-03.2014.811.0052 – Código: 34924

DESPACHO

Vistos em correição.

Tendo em vista que, conforme manifestação de ref. 57, o acórdão juntado 

à ref. 44 não possui pertinência com estes autos, DETERMINO seu 

desentranhamento.

Após, certifique-se a Secretaria da Vara, se o acórdão referente a estes 

autos já retornou. Em caso positivo, intime-se a parte, todavia, caso ainda 

não tenha retornado, aguarde-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30491 Nr: 334-75.2012.811.0052

 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: Margarida Espinosa Vaca

 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: 334-75.2012.811.0052 – Código: 30491

DESPACHO

Vistos em correição.

Tendo em vista que já transcorreu o prazo solicitado pela parte autora 

(ref. 11), intime-a novamente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste em relação ao deferimento ou não do requerimento 

administrativo, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44009 Nr: 829-46.2017.811.0052

 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: Alcides Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 829-46.2017.811.0052 – Código: 44009

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste em relação ao laudo pericial (ref. 52).

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38658 Nr: 203-61.2016.811.0052
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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 Lúcia do Amaral

 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: 203-61.2016.811.0052 – Código: 38658

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez), dias se 

manifeste em relação ao laudo pericial (ref. 50).

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38488 Nr: 120-45.2016.811.0052

 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: Joaquim Anacleto

 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: 120-45.2016.811.0052 – Código: 38488

DESPACHO

Vistos em correição.

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

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43887 Nr: 758-44.2017.811.0052

 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: AMANCIA FRANCISCO RODRIGUES

 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: 758-44.2017.811.0052 – Código: 43887

DESPACHO

Vistos em correição.

Determino:

1- Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação interposto pela 

parte requerida (ref. 40).

2- Caso sejam tempestivos, intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, 

§1º, do NCPC.

3- Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 4- Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

5- Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao e. TRF1 (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

6- Em caso de intempestividade do recurso, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42843 Nr: 296-87.2017.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Laurentino dos Santos

 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: 296-87.2017.811.0052 – Código: 42843

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste em relação ao laudo pericial (ref. 32).

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38887 Nr: 314-45.2016.811.0052

 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: Marlene Rodrigues Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 314-45.2016.811.0052 – Código: 38887

DESPACHO

Vistos em correição.

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

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38549 Nr: 145-58.2016.811.0052

 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: Maria da Silva Gomes

 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: 145-58.2016.811.0052 – Código: 38549

DESPACHO

Vistos em correição.

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

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42617 Nr: 228-40.2017.811.0052

 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: João Pereira 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: 228-40.2017.811.0052 – Código: 42617

DESPACHO

Vistos em correição.

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

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 38355 Nr: 39-96.2016.811.0052

 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: José Severino Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 39-96.2016.811.0052 – Código: 38355

DESPACHO

Vistos em correição.

Certifique-se o transcurso do prazo para a parte requerida especificar as 

provas que pretende produzir.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40553 Nr: 1118-13.2016.811.0052

 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: Antônio Defácio Ferreira

 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: 1118-13.2016.811.0052 – Código: 40553

DESPACHO

Vistos em correição.

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.: 44655 Nr: 1189-78.2017.811.0052

 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: Danieli Maldonado Vieira

 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: 1189-78.2017.811.0052 – Código: 44655

DESPACHO

Vistos em correição.

Tendo em vista que o laudo juntado à ref. 31 não é referente a estes 

autos, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

o laudo correto.

DETERMINO, ainda, que se intime novamente a assistente social da 

comarca para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o laudo 

referente ao estudo social realizado na residência da parte autora, sob 

pena de responsabilização pelo crime de desobediência.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46537 Nr: 2149-34.2017.811.0052

 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: Paulo Cezar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2149-34.2017.811.0052 – Código: 46537

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste em relação ao laudo pericial (ref. 19).

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35756 Nr: 296-58.2015.811.0052

 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: Eliana Fagundes Alves

 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: 296-58.2015.811.0052 – Código: 35756

DESPACHO

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste em relação ao laudo pericial (ref. 69).

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35749 Nr: 293-06.2015.811.0052

 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: Valentina Izaias de Araújo

 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: 293-06.2015.811.0052 – Código: 35749

DESPACHO

Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte autora, em seu requerimento (ref. 61), não 

comprovou o agendamento nos termos da manifestação, DETERMINO a 

intimação de seu patrono para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove 

o agendamento do comparecimento pessoal da requerida, sob pena 

extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34537 Nr: 1160-33.2014.811.0052

 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: Neusa Aparecida Yanssen de Faria

 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: 1160-33.2014.811.0052 – Código: 34537

DESPACHO

Vistos em correição.

Aguarde-se, em secretaria, o julgamento do recurso de apelação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41418 Nr: 1643-92.2016.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ABC Brasil SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEEBLA SERVIÇO DE ENGENHARIA EMILIO 

BAUMGART LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:OAB/MT 8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1643-92.2016.811.0052 – Código: 41418

Vistos em Correição.

Trata-se de Carta Precatória, oriunda da comarca de São Paulo/SP, para 

avaliação do imóvel penhorado nos autos da Execução de Título 

Extrajudicial, por perito judicial nomeado por este Juízo.

À ref. 17, foi determinada a expedição de ofício para o juízo Deprecante 

realizasse a nomeação do perito, tendo em vista que cabe ao juiz da 

causa realizar a produção de provas.

Em resposta ao ofício, o juiz Deprecante entendeu que cabe ao juiz 

Deprecado nomear o perito para realizar a avaliação do bem, uma vez que 

faz parte das atribuições no ato deprecado.

Pois bem.

Respeitando o entendimento do nobre magistrado, não concorda este 

Juízo com tais determinações, mas em respeito ao princípio da cooperação 

entre as diversas Comarcas e Varas do país e ao que dispõe o art. 217 do 

CPC, NOMEIO perito Dr. Rogerio José Pinto, endereço Rua José Tavares 

de Menezes, casa 350, Centro, Rio Branco/MT, telefone (65) 

9810-51497/99609-0464, e-mail rogerio_agro@yahoo.com.br para realizar 

a avaliação do imóvel descrito nos autos.

 1) INTIME-SE o Dr. Rogerio José Pinto para ciência de sua nomeação, 

aceitação do encargo e apresentar a proposta de honorários;

2) INTIMEM-SE as partes acerta a nomeação;

3) Alcançada a sua finalidade, devolva-a com as homenagens, cautelas e 

baixas de praxe.

CUMPRA-SE

 AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42719 Nr: 262-15.2017.811.0052

 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: Emanoelly Pessoa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 262-15.2017.811.0052 – Código: 42179

DESPACHO

Vistos em correição.

Certifique-se o transcurso do prazo para a parte requerida especificar as 

provas que pretende produzir.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44705 Nr: 1212-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS JÚNIOR - OAB:

 Vistos em correição

Da análise dos autos, constata-se que o estudo psicossocial determinado 

à ref. 4, não foi realizado, assim DETERMINO:

1- A realização de estudo psicossocial na residência das partes, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, com o fito de aferir se ostentam condições ao 

exercício da guarda perseguida, bem como apontar qual a modalidade de 

guarda recomendada ao caso desenhado nos autos.

 2- CITE-SE o Requerido por edital com prazo de 20 (vinte) dias, quanto 

aos termos da ação e, para querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) 

dias, fazendo-se constar do edital as advertências legais de que não 

contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela Autora 

(artigo 344 e 307 do CPC).

3- Decorrido o prazo e não havendo contestação, o que deve ser 

certificado, fica desde já decretada à revelia do Requerido e nos termos 

do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, e verificando que o 

expediente da Defensoria Pública desta comarca encontra-se suspenso 

de acordo com a Portaria n.779/2017, NOMEIO como defensor dativo o 

advogado CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR OAB/MT 21.786/0, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia aos valores 

estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 

02 (um) URH’s, ou seja, R$ 1.793,00 (mil setecentos e noventa e três 

reais), para atuar até o final do feito.

 4- INTIME-SE o douto causídico, a se manifestar, em caso de aceitação do 

múnus e representar os interesses da parte requerida.

 5- Após manifestação do Curador, e juntado o Laudo do Psicossocial, 

DÊ-SE vista ao representante do Ministério Público e CONCLUSOS para 

deliberação.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51445 Nr: 872-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto dos Santos Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT - 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41697 Nr: 1790-21.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Autos: 1790-21.2016.811.0052 – Código: 41697

DESPACHO

Vistos em correição.

Tendo em vista que adolescente atinge a maioridade no dia 18 de maio e 

que dificilmente a instrução se encerrará antes dessa data, vista ao MP.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42685 Nr: 256-08.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT, Líder Consultoria e 

Assessoria Empresarial Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor, ratifico a 

liminar outrora deferida, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, PARA DECLARAR NULO O EDITAL Nº 01/2016.CONDENO 

os requeridos na obrigação de fazer, consistente na realização de novo 

concurso público para cargos vagos no quadro do Executivo Municipal, no 

prazo de 03 (três) meses, preferencialmente com outra Empresa 

Organizadora, devendo ser observados no novo certame os princípios 

constitucionais que regem a Administração Pública e a reserva de vagas 

para pessoas com deficiência.Sem condenação em honorários 

advocatícios e custas processuais, nos termos da Lei Estadual n. 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.P.R.I.C. CIÊNCIA do MPE.Após o trânsito em 
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julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41601 Nr: 1725-26.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucival Mazete Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Autos n. 1725-26.2016.811.0052 (Código: 41601)

 VISTOS EM CORREIÇÃO

Diante do ofício de ref. 52, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ DA 

CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 22398/O, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento constante na 

tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Ademais, determino:

1- INTIME-SE o advogado nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente comprovante de endereço recente do reeducando;

2- Apresentado o comprovante de endereço, vista ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11297 Nr: 618-88.2009.811.0052

 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: Beatriz Leite Leal, JMLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Ronald de Oliveira Del Santo, Porto 

Seguros CIA de Seguros Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o Dr. Eduardo Chalfin, para se manifestar, no prazo 

legal, tendo em vista o desarquivamento destes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36443 Nr: 553-83.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 2434-3

 Autos n. 553-83.2015.811.0052 (Código: 36443)

 VISTOS EM CORREIÇÃO

DEFIRO o requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO às refs. 08 e 18, no sentido 

de DETERMINAR que a secretaria da vara certifique se há outros 

executivos de pena em nome de RAFAEL MARQUES DOS SANTOS.

1- Verificada a existência de outro (s) executivo de pena, proceda-se a 

vinculação e a realização de novo cálculo de pena;

2- INTIME-SE RAFAEL MARQUES DOS SANTOS, para informar se possui 

condições financeiras de constituir advogado, devendo a informação ser 

certificada pelo senhor Oficial de Justiça. Caso não possua condições 

para a contratação, desde já NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. LUIZ 

GABRIEL MARTINS, OAB/MT n. 24343/O, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal. DESTACO que os 

honorários advocatícios serão fixados ao final do presente.

3- Dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO, bem como intime-se a defesa para 

manifestarem-se em relação ao cálculo da pena;

4- Após, à conclusão.

Cumpra expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37987 Nr: 1129-76.2015.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 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 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30521 Nr: 366-80.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleir Jorge da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735/O

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

ELEIR JORGE DA SILVA.

Informado que o reeducando não se apresentou para a instalação de 

tornozeleira eletrônica (fl. 229) e que ele não esta apresentando-se 

mensalmente a este Juízo (fl. 230), o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a 

designação de audiência de justificação (fls. 232/233).

Preliminarmente, tendo em vista que o reeducando não possui advogado 

constituído, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. CHARLES DE PAULA 

ALMEIDA, OAB/MT n. 24.735/O, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento constante na 

tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Diante da cota ministerial supramencionada (fl. 171), DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 15 de maio de 2018, às 14 horas.

1- Intime-se o reeducando e o advogado nomeado;

2- Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32342 Nr: 802-05.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wgleiso Lopes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:OAB-MT 21786-O

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

WGLEISO LOPES ALVES.

À fl. 169, foi certificado que o reeducando não está cumprindo 
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integralmente as condições do regime semiaberto.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a designação de 

audiência de justificação (fl. 171).

Preliminarmente, tendo em vista que o reeducando era assistido pela 

Defensoria Pública, que encontra-se com os trabalhos suspensos nesta 

Comarca, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS JÚNIOR, OAB/MT n. 21.786/O, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento constante na 

tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Diante da cota ministerial supramencionada (fl. 171), DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 30 de maio de 2018, às 17h45min.

1- Intime-se o reeducando e o advogado nomeado;

2- Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30740 Nr: 591-03.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joselino Ferreira de Atayde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de JOSELINO FERREIRA DE ATAYDE, 

condenado, à pena de 02 (dois) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

substituída por duas penas restritivas de direito, pelas práticas do crime 

descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003.

À fl. 61, foi certificado que o acusado não cumpriu integralmente uma das 

penas.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO pela conversão da pena 

restritiva de direitos em privativa de liberdade e pela regressão cautelar do 

regime, com consequente expedição de mandado de prisão.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifiquei que não foi feita nenhuma tentativa de 

intimação do reeducando para que justificasse o descumprimento parcial 

de uma das penas restritivas de direito. Ademais, constato que foi 

efetuado o cumprimento da pena pecuniária (fl. 59), o que demonstra que 

JOSELINO não tentou burlar sua execução, o que o faz merecedor de uma 

oportunidade para justificar-se.

Diante do exposto, intime-se JOSELINO FERREIRA DE ATAYDE para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, justifique o descumprimento do item “e” da 

decisão de fls. 35/36, qual seja, “comparecer mensalmente em Juízo, para 

informar e justificar suas atividades laborais, até o dia 10 de cada mês, e 

para atualizar seu endereço residencial”.

Apresentada a justificativa ou transcorrido o prazo in albis, vista ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Cumpra expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32340 Nr: 800-35.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhylma Crissula Cândida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13.290-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de DHYLMA CRISSULA CÂNDIDO DA 

SILVA, condenada pela prática do crime descrito no artigo 155, §4º, 

incisos I e IV, do Código Penal.

À fl. 190, foi informado que a reeducanda está residindo em Cáceres/MT.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pela remessa do 

executivo àquele Juízo (fl. 193)

Diante do Exposto, DETERMINO O ENCAMINHAMENTO dos presentes 

autos de Execução Penal para a Comarca de Cáceres/MT, para lá ser feita 

a fiscalização da pena da reeducanda, conforme dispõe os artigos 1.440, 

§4º, e 1.547 da CNGCGJ/MT.

Expeça-se o Necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51528 Nr: 914-95.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Araujo 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:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia para a data de 4 de maio de 2018, a 

partir das 9h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39789 Nr: 721-51.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo de Souza Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:MT - 22398/O

 Processo nº 721-51.2016.811.0052 – Código 39789

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 15) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. ANDRÉ CONCEIÇÃO 

PAIVA, OAB/MT n. 22398/3, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39790 Nr: 722-36.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo de Souza Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMOS MEDEIROS DOS 

SANTOS - OAB:21.379-0

 Processo nº 722-36.2016.811.0052 – Código 39790

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 15) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.
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 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. AMÓS MEDEIROS 

DOS SANTOS, OAB/MT n. 21381, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010193-37.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES FERREIRA (EXECUTADO)

 

Vistos etc., De acordo com o artigo 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. Desse 

modo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos 

documentos ao autor. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. 

P.R.I. Ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-63.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ANGELA MATILDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON JOSE PIRES (REQUERIDO)

 

Vistos etc., De acordo com o artigo 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. Desse 

modo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos 

documentos ao autor. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. 

P.R.I. Ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-67.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCELO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUZA SANTOS DA ROCHA (EXECUTADO)

PEDRO LAURENTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OAB - MG40343 (ADVOGADO)

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

 

Vistos etc., INTIME-SE a parte autora para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-17.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 19 de abril de 2018. Senhor(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: MARCIO JOSE DA SILVA - MT0016225A, DEYVISON 

BARRETO DE SOUZA - MT23202/O A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 

0 8 : 3 0  ,  n o  e n d e r e ç o  a o  f i n a l  i n d i c a d o .  P r o c e s s o : 

1000209-17.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 32.290,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) 

MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(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-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): 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito 

(remanescente - calculo anexo) ou comprovar que já o fez, sob pena de 

incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do 

Código de Processo Civil, assim como o advirta de que a decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 

depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 

517. Despacho/Decisão: Anexo RIO BRANCO, 19 de abril de 2018. 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(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-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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000055-96.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

1.529,42; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156). Partes do processo: Parte EXEQUENTE: JOAO FRANCISCO ALVES 

Parte EXECUTADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS Senhor(a): 

EXEQUENTE: JOAO FRANCISCO ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca da certidão juntada ao Id. 12611716, cuja copia 

segue anexa, no processo acima indicado RIO BRANCO, 19 de abril de 

2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(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 

ELIZIARIO 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, 19 de abril de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(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-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 CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010050-48.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

20.322,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156). Partes do processo: Parte EXEQUENTE: GENILZA MARIA DE 

MIRANDA Parte EXECUTADO: MAGAZINE LUIZA S/A Senhor(a): 

EXECUTADO: MAGAZINE LUIZA S/A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito 

(remanescente - cálculo anexo) ou comprovar que já o fez, sob pena de 

incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do 

Código de Processo Civil, assim como o advirta de que a decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 

depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 

517. Despacho/Decisão: Anexo RIO BRANCO, 19 de abril de 2018. 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(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: 8010396-96.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE FERREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(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 CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010396-96.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

35.200,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: LEIDIANE 

FERREIRA ALMEIDA Parte REQUERIDO: OI S/A Senhor(a): REQUERIDO: OI 

S/A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito ou comprovar que já 

o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos 

termos do art. 475 - J do Código de Processo Civil, assim como o advirta 

de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário? NCPC, art. 517. Despacho/Decisão: Sentença 

anexa RIO BRANCO, 19 de abril de 2018. Atenciosamente, (assinado 

digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(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: 8010207-21.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE (REQUERIDO)

W P CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010207-21.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

35.200,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: CICERO 

JUSTINO Parte REQUERIDO: W P CONSTRUTORA LTDA - ME, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE Senhor(a): REQUERENTE: CICERO 

JUSTINO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo 

atualizado para execução da sentença no processo acima indicado. 

Despacho/Decisão: Sentença Anexa RIO BRANCO, 19 de abril de 2018. 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(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

Comarca de Rosário Oeste

Edital

EDITAL N. 01/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Ricardo Nicolino de Castro, M.M. Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum desta Comarca de Rosário Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 

Federal n. 9.099/95, de 26 de setembro de 1995, com as Leis 
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Complementares Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007 e 513/2013, 

de 29 de novembro de 2013, em conformidade com o disposto no Edital n. 

006/2011/PRES e no Provimento n. 040/2008-CM do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, aliado à necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, 

torna público a abertura de Processo Seletivo para Cadastro Reserva de 

Credenciamento de CONCILIADOR para Comarca de Rosário Oeste-MT, 

mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A coordenação, a operacionalização e o acompanhamento do 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador da Comarca de 

Rosário Oeste-MT, será de responsabilidade da comissão de apoio, de 

acordo com a Portaria n. 12/2018/DF, sendo:

Presidente: Ricardo Nicolino de Castro - Juiz Diretor;

Membros: Ceila Consuelo Carvalho Martins – Gestora Geral;

Membros: Orestina da Paixão Abreu - Gestora Administrativa III.

1.2 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o 

exercício da função de Conciliador e far-se-á mediante prévia inscrição, 

que os habilitará a se submeterem á prova de múltipla escolha.

1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de 

Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

1.4 Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na 

condição de Auxiliares da Justiça, prestando serviço público relevante, 

sem vinculo empregatício e responderão pelas contribuições 

previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da 

regularidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2. DAS VAGAS

2.1 A seleção visa à formação do cadastro de reserva para Conciliador do 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rosário Oeste/MT.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO

3.1 De acordo com o que determina o estabelecido na Lei n. 9.099/95, na 

Lei Complementar Estadual n. 270/2007, e no Provimento n.º 040/2008-CM, 

de 19.11.2008, no ato do credenciamento os candidatos deverão atender 

as seguintes exigências:

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 

portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 

termos do artigo 12, S1°, da Constituição da República Federativa do 

Brasil;

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

c) Ser bacharelou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em 

Universidade ou Faculdade Pública ou Particular, com curso autorizado ou 

reconhecido pelo Ministério da Educação, a partir do 3.º ano ou 5.º 

semestre;

 d) Ter idade mínima de 18 anos;

e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em 

ação de natureza cível;

 f) Não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde 

pretenda exercer a função;

g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias;

h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou 

entidade associativa.

i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da 

Comarca ou termo ela, bem como do risco de comprometimento ou 

necessidade do serviço judiciário, poderá ser dispensado o requisito do 

item c.

4. DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA

4.1 O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho 

puramente indenizatório, pelas suas atuações em favor do Estado, 

observando-se o teto máximo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, de acordo com o movimento 

forense da Unidade:

AUDIÊNCIAS DESIGNADAS PARA O CONCILIADOR NO MÊS

 VALORES DO ABONO POR AUDIÊNCIA COM:

 Presença das Partes, com conciliação positiva. Presença das Partes, sem 

conciliação positiva. Ausência do Autor, do réu ou de ambos, devidamente 

citados e/ou intimados.

Até 50 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT

De 51 A 100 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT

De 101 A 150 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,22 UPF/MT

Acima de 150 0,5 UPF/MT 0,20 UPF/MT 0,17 UPF/MT

4.2.1 Somente serão remunerados os atos praticados após o 

credenciamento, sendo vedado, em qualquer caso, pagamento retroativo.

4.2.2 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, 

não se permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o referido 

teto.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

5.1 São atribuições do Conciliador:

a) abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz 

Togado ou do Juiz Leigo, promovendo o entendimento entre as partes;

b) redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do Juiz 

Togado;

c) certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as 

atas das sessões que tenha presidido;

d) tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência 

de conciliação.

e) preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao 

gestor judiciário, para certificar, e ao juiz, para atestar.

5.2 São deveres do Conciliador:

a) assegurar às partes igualdade de tratamento;

b) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou 

suspeição;

c) manter rígido controle dos processos em seu poder;

d) não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à 

homologação do Juiz Togado;

e) comparecer, pontualmente, no horário de inicio das sessões de 

conciliação e não se ausentar, injustificadamente, antes de seu término;

f) agir sob a orientação do Juiz Togado;

g) tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do 

Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, 

Servidores e Auxiliares da Justiça;

h) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;

i) utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário;

j) não advogar perante os Juizados Especiais, durante o período do 

credenciamento;

k) frequentar cursos e treinamento indicados ou ministrados pelo Tribunal 

de Justiça.

 6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

6.1 A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita 

aceitação das normas e condições estabelecida neste Edital, sobre as 

quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

6.2 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, 

exclusivamente na Central de Administração do Foro da Comarca de 

Rosário Oeste/MT, situado na Avenida Otávio Costa, s/n, Bairro Santo 

Antônio, Rosário Oeste-MT, no período de 20.04.2018 à 18.05.2018, no 

horário das 13h00min às 18:30h00min.

6.2.1 O pedido de inscrição poderá ser realizado pessoalmente, ou por 

meio de um procurador devidamente habilitado.

6.2.1.1 Será permitida a inscrição por procuração pública ou particular, 

com o reconhecimento público de autenticidade da assinatura, mediante 

entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia autenticada do 

documento de identidade do candidato e apresentação da carteira de 

identidade do procurador.

6.3 No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a Ficha de 

Inscrição cujo modelo consta no Anexo II e disponibilizado na Central de 

Administração do Foro da Comarca de Rosário Oeste/MT.

6.3.1 Após o preenchimento da Ficha de Inscrição o candidato deverá 

entregá-la no local de inscrição, juntamente com uma foto 3x4 e a cópia do 

documento de identidade, onde lhe será entregue o respectivo 

comprovante de inscrição.

6.3.2 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local da realização das provas.

6.4 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que 

preenchê-la com dados incorretos e o que prestar informações 

inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

6.5 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na 

Previdência Social, que deverá ser informado na Ficha de Inscrição.

6.6 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax, 

correio ou pelo correio eletrônico.

 6.7 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na 
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data da inscrição e, em caso de discordância entre esse nome e o da 

identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, além da 

fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da 

decisão judicial que justifique a discordância.

6.8 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 

das provas, deverá solicitar atendimento especial para tal fim.

6.8.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de 

duração da prova.

7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS

7.1 Será disponibilizada no átrio do Fórum, no dia 24.05.2018, uma lista 

com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas 

as que não constarem da relação.

7.2 Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, 

acompanhado de prova pré-constituída, dirigido ao Juiz responsável pela 

execução, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do 

resultado, devendo ser entregue no local e horário em que foram 

realizadas as inscrições.

8. DA PROVA

8.1 O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante 

aplicação de prova objetiva que conterá 50 (cinquenta) questões de 

múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de respostas, das 

quais apenas uma será considerada correta.

8.2 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo 

valor, lhe sendo atribuídas notas de O (zero) a 100 (cem) pontos.

8.3 As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que 

constitui o Anexo I do presente Edital, abordando as seguintes áreas de 

conhecimento:

Questões/Tipo Área de Conhecimento

Língua Portuguesa

Direito Constitucional

Direito Civil

Objetiva Direito Processual Civil

Direito Penal

Direito Processual Penal

Lei dos Juizados Especiais

Legislação Especifica

8.4 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo.

8.5 A Prova Objetiva será aplicada em dia e local a ser divulgado em edital 

distinto oportunamente.

8.6 O candidato deve comparecer ao local designado para realização das 

provas com antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu 

inicio, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de 

comprovante de inscrição e de documento de identidade original.

8.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 

provas após o horário fixado para seu inicio.

8.8 Só será permitido o acesso á sala de prova ao candidato que 

apresentar o documento de identidade, cujo número registrou na Ficha de 

Inscrição.

8.8.1 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida 

por Comando Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de 

Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão 

fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte 

brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão 

público que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e 

previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 

aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e 

dentro do prazo de validade).

8.8.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 

realização das provas, documento de identidade original, por motivo de 

perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro 

de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.

8.9 O candidato que se retirar do ambiente de provas não pode retornar 

em hipótese alguma.

8.10 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas 

deverão retirar-se

do local simultaneamente.

8.11 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o 

motivo alegado.

8.12 O candidato não poderá alegar qualquer espécie de 

desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua 

ausência.

8.12.1 O não comparecimento ás provas, qualquer que seja o motivo, 

caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do 

certame.

8.13 Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação 

entre candidatos, nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer 

outro material de consulta.

8.14 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com 

caneta esferográfica azul ou preta, que será o único documento válido 

para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será 

de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 

conformidade com as instruções especificas contidas neste Edital e na 

capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese alguma, haverá 

substituição da folha de respostas por erro do candidato.

8.14.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha 

de respostas

serão de inteira responsabilidade do candidato.

 8.15 Será nula a resposta dada pelo candidato quando;

a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que 

legíveis;

b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada;

c) não estiver assinalada na folha de respostas;

d) preenchida fora das especificações.

8.16 O candidato somente pode retirar-se do local de realização das 

provas, levando o caderno de provas, no decurso dos últimos trinta 

minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

8.17 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do 

concurso o candidato

que, durante a sua realização:

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxilio para execução das 

provas;

b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionario-;- 

nota e/ou impresso que não forem expressamente permitidos e/ou que se 

comunicar com outro candidato;

c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, 

gravador, receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar;

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 

aplicação das provas, autoridade presente e/ou demais candidatos;

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no 

comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os 

permitidos;

f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo 

destinado para a sua realização;

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal;

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas 

e/ou folha de texto definitivo;

i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 

respostas, na folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo;

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido;

k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso.

8.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para 

a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de 

provas.

8.19 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 

membro da equipe de aplicação destas e/ou autoridade presente, 

informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de avaliação e de 

classificação.

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO

9.1 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas 

marcações da folha de respostas, será igual a 02 (dois) pontos, caso a 

resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da 

prova.

9.2 O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos 

pontos obtidos nos itens que a compõem.

9.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem 

nota inferior a 50 (cinquenta) pontos.

9.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem 

decrescente da nota final.

10. RECURSOS

10.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito 

Preliminar da Prova Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo 

Seletivo, todos dirigidos ao Juiz responsável pelo Processo Seletivo, da 
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Comarca para qual está concorrendo, por petição fundamentada, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da 

divulgação do resultado.

10.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as 

questões impugnadas, sendo desconsiderado o recurso em duplicidade.

10.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos 

convenientes, que apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem 

interpostos nos prazos próprios, conforme determinado pelos Editais e 

Comunicados.

10.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente 

divulgados se fará a publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão 

ser retificados ou ratificados, processando-se o resultado da Prova 

Objetiva.

10.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante 

da prova, a pontuação correspondente será creditada a todos os 

candidatos, independente de terem recorrido.

10.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedido de revisão de recurso, 

recurso de recurso e/ou de gabarito definitivo.

11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

11.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo 

Seletivo será feita por meio de Edital a ser fixado no átrio do Fórum e 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico bem como divulgado no site do 

Tribunal de Justiça www.tjmt.ius.br - serviços - credenciamento.

11.2 Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo 

constarão sempre os nomes dos candidatos, em ordem de classificação.

11.3 Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela 

ordem de prioridade:

I - que for mais idoso;

 II - exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário;

III - exerceu função no Poder Judiciário;

IV - exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio);

V - frequentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados 

Especiais promovido pelo Poder Judiciário;

VI - apresentou maior tempo de formação em nível superior;

VII - tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Lei dos 

Juizados Especiais.

12. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO

 12.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça.

13. DO CREDENCIAMENTO

13.1 A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das 

vagas destinadas ao cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, 

respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade da 

seleção.

13.2 Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça, na ordem de classificação, no limite de vagas 

existente ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade da 

seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única 

prorrogação.

13.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual 

período, se, dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for 

publicado o ato de descredenciamento.

13.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte 

documentação:

a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Identidade, do Cadastro 

de Pessoa Física (CPF) e do Registro na Previdência Social;

 b) Certidão negativa de antecedentes criminais;

c) Declaração de Relação de Parentesco.

d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, 

que não está filiado a partido politico e que não representa órgão de 

classe ou entidade associativa;

e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matricula atualizado em 

Curso de Direito, se acadêmico;

f) Atestado de sanidade física e mental;

g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em 

institutos de mediação e arbitragem;

h) Curriculum Vitae.

13.3.1 Os documentos de que tratam o subitem anterior deverão ser 

entregues no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca onde irá atuar 

no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação do resultado final do 

Processo Seletivo.

13.3 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o 

prazo de 03 (três) dias para se apresentar ao Juiz responsável pelo 

Juizado Especial Cível ou Criminal, na Comarca para a qual o candidato foi 

aprovado, devendo, nesse momento, assinar o Termo de Compromisso e 

Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da função.

13.4 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á à 

nomeação dos demais candidatos habilitados, observada a ordem 

classificatória.

 13.5 Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação 

especifica para as funções de conciliador.

13.6 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário 

de inscrição, o candidato deverá comunicar imediatamente o Juiz 

responsável pelo Juizado Especial Cível ou Criminal.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 O acompanhamento das publicações de editais e comunicados 

referentes aos eventos desse Processo Seletivo é de responsabilidade 

exclusiva do candidato.

14.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar 

sem efeito o credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades 

nas declarações, nos documentos, na inscrição ou na realização das 

provas.

14.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e 

todos os procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados 

neste Edital, nos comunicados, avisos e demais instrumentos que forem 

publicados.

14.3.1 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, 

convocações, comunicados, resultados e homologação serão 

disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou no site do Tribunal de Justiça 

www.tj-mtgov.br e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico.

14.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações acréscimos enquanto não consumada a providência ou 

evento, que lhe disser respeito, circunstância que será comunicada em 

Edital ou aviso a ser publicado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital.

Rosário Oeste/MT, 19 de Abril de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.16/2018-DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO – 

Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro desta comarca de Rosário 

Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 52, do COJE, no item 

1.7.2 da C.NGC, e no uso de suas atribuições legais.

 RESOLVE

I – NOMEAR a FERNANDA BORBA FREITAS HILÁRIÃO, portadora do RG 

nº 0895242095 SSP-BA e CPF 008.175.725-54, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessora de Gabinete I da Vara Única da Comarca 

de Rosário Oeste-MT, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

II - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 Rosário Oeste, 19 de Abril de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 17/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO – 

Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro desta comarca de Rosário 

Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 52, do COJE, no item 

1.7.2 da C.NGC, e no uso de suas atribuições legais.

 RESOLVE

I – NOMEAR o FELLIPE RIBEIRO MOURA BATISTA, portador do RG nº 

0909061717 SSP-BA e CPF 033.377.505-834, para exercer, em comissão, 

o cargo de Assessor de Gabinete II da Vara Única da Comarca de Rosário 

Oeste, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício que deverá 

ser editado e assinado após a publicação deste.

II - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 Rosário Oeste, 19 de Abril de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 54716 Nr: 2729-66.2013.811.0032

 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: O Ministério Público Estadual, Marilene Marcely Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemeire Zattar Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO COM INTERVALO DE 10 DIAS

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 2729-66.2013.811.0032 código: 54716

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: O Ministério Público Estadual e Marilene Marcely 

Ferreira

PARTE RÉQUERIDA: Rosemeire Zattar Batista

SENTENÇA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO vem 

requerer a interdição de MARILENE MARCELY FERREIRA. A interditanda 

foi atestada por um Médico psiquiatra, relatando as condições em que a 

impede de praticar sozinha os atos da vida civil, a referida debilidade, 

apresenta incapacidade de pequenos afazeres de seu cotidiano. Diante 

dos fatos a ROSIMEIRE ZATTAR BATISTA, madrinha de batismo teve 

interesse em Curatelá-la, assim podendo zelar pela sua qualidade de vida 

física e financeira. Portanto, uma vez que a interditanda não detém 

capacidade para reger sua própria pessoa, ficando nomeada como 

Curadora a Rosimeire Zattar Batista para representa-la nos atos da vida 

civil. A curadora deverá prestar compromisso nos termos do artigo 759 e 

seguintes do Código de Processo Civil, comprometendo-se bem e fielmente 

desempenhar o encargo que lhe foi confiado.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monalisi da Silva 

Costa, digitei.

 Rosário Oeste - MT, 18 de abril de 2018.

Ederaldo Lemes do Prado

Gestor Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-39.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO RAIMUNDO DE ALMEIDA (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 07 de AGOSTO de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84372 Nr: 92-06.2018.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 12: Defiro o pedido do representante do Ministério Público. INTIME-SE, 

os Requerentes, por meio de seu patrono, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazer prova do consentimento por parte da Requerente GLEICIMARA 

DE SOUZA BRUNO, dos termos da presente ação.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 36255 Nr: 158-64.2010.811.0053

 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: CONSTRUTORA LEVERGER LTDA, LARRISA ALVES DE 

OLIVEIRA TOMAZ, RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Prudente Romualdo - 

OAB:143813/SP, Neuza Maria da Silva - OAB:12643/MT, ROBINSON 

HENRIQUE PEREGO - OAB:18498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

CUMPRA-SE decisão anterior (Ref. 25).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82684 Nr: 1620-12.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBDM

 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 requerente CLEONICE DANIELA DE 

AMORIM, 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 das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74162 Nr: 1684-90.2015.811.0053

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LEVERGER LTDA, NEUZA 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643/MT, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18498

 Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença.

Após, REMETAM-SE estes autos ao arquivo com baixa na distribuição.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80128 Nr: 481-25.2017.811.0053

 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: FSDS, JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, TAINA DE CAMPOS RONDON - OAB:22.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Tainá de Campos Rondon, OAB/MT 22.017 (Tel: 3641-8234 ou 

99624-1364) como Defensora Dativa da parte requerente Srª FLAVINA 

SONIA DE SOUZA (65 99243.4987), 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.: 69294 Nr: 948-09.2014.811.0053

 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: JOÃO DAMACENO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, em parte, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder a 

aposentadoria por invalidez a João Damaceno Pereira das Neves, com 

qualificação abaixo, ressalvado, nos termos explanados no bojo da 

presente, o abatimento de eventual benefício em prestação continuada 

porventura auferido, com implantação do benefício no sistema de 

pagamento da autarquia requerida em 20 (vinte) dias a partir da intimação 

da presente (art. 497, caput, do CPC), com DIB em 28/08/2017, data da 

juntada da perícia médica aos autos.Suma para implantação: João 

Damaceno Pereira das Neves, brasileiro, convivente, RG nº 693.031, 

SSP/MT, CPF nº 383.393.401-82, nascido aos 06/05/1957, filho de 

Apolonio Xavier das Neves e Agostina Alves P. das Neves, residente e 

domiciliado a Comunidade Ribeirinha de Barranco Alto, margem direita do 

rio Cuiabá, no município de Santo Antônio de Leverger – MT; 

aposentadoria por invalidez; um salário-mínimo, com abono anual, a contar 

da juntada da perícia médica aos autos, de 28/08/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67765 Nr: 1516-59.2013.811.0053

 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: LUIZ FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Proença - OAB:15440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

17/05/2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67764 Nr: 1515-74.2013.811.0053

 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: LUIZ FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Proença - OAB:15440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

Fls. 53-55: Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra 

a Fazenda Pública, porquanto figura no polo passivo o Município de Santo 

Antônio do Leverger, desta feita deve se dar com base no art. 534 do 

CPC/2015.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do CPC/2015, intime-se a Fazenda 

Pública para impugnar a execução em 30 (trinta) dias.

 Se não houver impugnação, expeça-se o necessário para a requisição de 

pagamento de pequeno valor – RPV ou precatório, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 § 3º, inciso I e II, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 60745 Nr: 1451-98.2012.811.0053

 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: PAULO CÉSAR PARPINELLI, SONIA REGINA GRANADO 

PARPINELLI, JOACIR SPOLADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO XAVIER GRUNWALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Rodrigues dos 

Santos Neto - OAB:5.370

 Vistos etc.

Fls.115-116: Defiro o pedido dos Autores.

INTIME-SE o Requerido a desocupar voluntariamente os imóveis descritos 

na prefacial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em não havendo a desocupação voluntária, EXPEÇA-SE o respectivo 

mandado para reintegração de posse em favor dos Requerentes.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-68.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAELSON GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CAROLINE HERANI WENDPAP OAB - MT18993/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO DO PROCESSO: 

1000089-68.2017.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 37.900,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

Nome: JAELSON GONCALVES DE ARRUDA Endereço: AVENIDA SANTO 

ANTÔNIO, 245, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SUELLEN CAROLINE 

HERANI WENDPAP OAB: MT18993/O-O Endereço: I 4 QUADRA 117, 05, 

PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-372 REQUERIDO(A): Nome: 

BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Santo Antonio, 234, FRONTEIRA, STO 
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ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: Advogado: RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB: 

SP0211648A Endereço: AVENIDA MAJOR SYLVIO DE MAGALHÃES 

PADILHA, 5.200, Bloco E, 6 Andar, Ed. Montreal, JARDIM MORUMBI, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 05693-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença, cuja cópia segue anexa, bem como, intimar Vossas Senhorias 

para CIÊNCIA da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA TURMA RECURSAL 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, para que em 5 dias 

manifeste o que entender de direito. STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de abril 

de 2018. Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 020/2018-CA

A Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que no dia 15 de Junho, é comemorado o aniversário do 

município de São José dos Quatro Marcos, conforme dispõe o art. 257, 

alínea "C" da Lei Municipal nº 127 de 02 de junho de 1987, que instituiu o 

Código de Postura do Município;

CONSIDERANDO ainda, que nas Comarcas do interior, é atribuição do Juiz 

Diretor do Foro regulamentar através de portaria específica sobre a 

suspensão do expediente do Fórum.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente no Fórum Judicial e nas Serventias 

Extrajudiciais desta comarca, nos dia 15 de junho de 2108 (sexta-feira), 

em homenagem ao aniversário da cidade de São José dos Quatro Marcos.

Art. 2º - Ficam os prazos processuais que, por ventura, devam iniciar-se 

ou completar-se nessa data, automaticamente prorrogados para o primeiro 

dia útil subseqüente.

Art. 3º - Afixe-se uma cópia no átrio do Fórum.

P. R. Cumpra-se, remetendo cópia desta á E. Corregedoria Geral da 

Justiça, á Presidência do Tribunal de Justiça e ao Departamento de 

Comunicações do Tribunal de Justiça.

 São José dos Quatro Marcos, 17 de abril de 2018.

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito/Diretora do Foro

 

PORTARIA Nº 019/2018-CA

A Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 81, "b" e 86 da Lei nº 4.964 de 

26/12/1985 - Código de Organização Judiciária do Estado (COJE);

CONSIDERANDO ainda, os itens 1.2.12 e 1.2.12.1, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso (CNGC).

RESOLVE:

a) INSTALAR, a partir do dia 06 até o dia 30 de agosto de 2018, 

CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, nesta Comarca, nos Cartórios 

Extrajudiciais, Cadeia Pública, Delegacia, Secretaria da Vara Única, 

Cartório Distribuidor e Diretoria, conforme roteiro abaixo discriminado:

I) Dia 06 de agosto de 2018, a partir das 08:00 horas, para visita ao 

Cartório de 1º Ofício desta Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT;

II) Dia 06 de agosto de 2018, a partir das 13:00 horas, para visita ao 

Cartório de 2º Ofício desta Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT;

III) Dia 10 de agosto de 2018, a partir das 08:00 horas, para visita na 

Cadeia Pública desta Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT;

IV) Dia 10 de agosto de 2018, a partir das 13:00 horas, para visita na 

Delegacia de Polícia Civil desta Comarca de São José dos Quatro 

Marcos-MT;

V) Nos demais dias serão correicionados a Secretaria da Vara Única, 

Cartório Distribuidor e Diretoria do Foro.

b) DESIGNAR a Senhorita Rosimeiri Delforno, Gestora Geral, matrícula nº 

5408 e Tereza Cássia da Cruz Capelletti, Gerente Administrativa III, 

matrícula nº 7958, para secretariar os trabalhos correcionais, junto a Juíza 

Corregedora;

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, remetendo cópias à Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça, ao Representante do Ministério Público, à Defensoria 

Pública, à Subseção da OAB e às serventias elencadas na presente 

portaria.

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de abril de 2018.

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito/Diretora do Foro

 

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES Nº. 009/2018-DF

A MMª. Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos/MT, Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, no uso de 

suas atribuições legais, consubstanciado na Resolução nº. 154, de 13 de 

julho de 2012 do Conselho Nacional da Justiça e Provimento nº. 05/2015, 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

PRORROGAR o Edital 004/2018-DF, datado de 12/03/2018, publicado no 

DJE n. 10217/2018 em 15/03/2018, por 30 (trinta) dias e CONVOCAR as 

instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas nesta 

data para participarem do Cadastro e Habilitação, com a finalidade de obter 

recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das 

composições civis, das transações penais e suspensão condicional dos 

processos realizados nesta Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de duvidas e questões 

referentes a este Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os casos 

omissos serão decididos por este Juízo.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos 

Estado de Mato Grosso, aos 17 (dezessete) dias do mês de abril (04) de 

dois mil e dezoito (2018). Eu,Rosimeiri Delforno, Gestora Geral de 1ª 

Entrância, que o digitei e assino.

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54892 Nr: 78-06.2014.811.0039

 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: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. BATISTA CAMPOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A e 

7657-B, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 78-06.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 54892.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte requerente, para que se 

manifeste, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e 

arquivamento, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51429 Nr: 1318-98.2012.811.0039

 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: ROSEMAR RODRIGUES ORNELA, EDIVALDO ORNELA 

DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYNE VITÓRIA ORNELA, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Autos nº. 1318-98.2012.811.0039.

Código nº. 51429.

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual c/c Guarda e Alimentos 

proposta por ROSEMAR RODRIGUES ORNELA e EDIVALDO ORNELA DA 

SILVA, visando à regulamentação dos valores de alimentos vencidos.

Entrementes, em folha nº. 29/31, as partes entabularam acordo, 

requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito.

 Após, o Ministério Público (Fl. nº. 36), manifestou-se favorável à 

homologação do pactuado entre as partes.

É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (folha nº. 29/31), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de folha nº. 29/31 dos autos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86759 Nr: 1030-43.2018.811.0039

 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: LUCIANO DOS REIS DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:18566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ;7) A concessão desse Alvará NÃO exime o requerente de adotar as 

demais providências na seara administrativa para a realização do evento, 

tais como a expedição de Alvará junto à Polícia Militar e Civil;EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO com validade, tão-somente, para a 

realização do evento acima mencionado, transcrevendo-se todas as 

condições impostas na presente decisão.Dê-se conhecimento desta 

autorização ao Conselho Tutelar, Agente da Infância e Juventude e as 

Polícias Civil e Militar para as providências necessárias.Após, ciência ao 

Ministério Público e arquive-se.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 

17 de abril de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20129 Nr: 295-25.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M G DOS SANTOS BENEFICIADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51631 Nr: 1528-52.2012.811.0039

 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: JAIRO FERNANDES GONÇALVES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS - S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 

8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT- 

12.333

 Autos nº. 1528-52.2012.811.0039.

Código nº. 51631.

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, 

voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51705 Nr: 1604-76.2012.811.0039

 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: SILVIA MARA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1604-76.2012.811.0039.

Código n°. 51705.

Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecido SIDNEI 

SILVA DA CRUZ sendo nomeada inventariante SILVIA MARA COELHO, já 

qualificada nos autos.

Foram juntados aos autos: a) documentos pessoais da inventariante (fls. 

13/41); b) documentos pessoais certidão de óbito do “de cujus” (fls. 29); 

c) seguro de vida (fls. 40/41).

Ademais, constata-se que todos os herdeiros são maiores e capazes e 

estão de total acordo com a partilha amigável, não havendo, portanto, 

qualquer óbice para a homologação da partilha.

Ante o exposto, estando preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO O 

PLANO DE PARTILHA apresentado por falecimento de Sidnei Silva da 

Cruz, referente ao único bem deixado pelo falecido, qual seja, um seguro 

de vida R$ 130.682,00 (cento e trinta mil seiscentos e oitenta e dois reais).

 Intime-se a Fazenda Pública a se manifestar sobre a presente 

homologação.

Após as referidas intimações e se nada for requerido, decorrido o prazo 

de recurso, expeça-se formal de partilha, observando-se o teor do 

disposto no artigo 659, § 2º, do Código de Processo Civil.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 375 Nr: 20-33.1996.811.0039

 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: CIA SIDERÚRGICA BELGO MINEIRA, LUIZ CARLOS 

ALVAREZ BARCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. CORSI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - 

OAB:SP 122.124-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:3057/MT

 Autos nº. 20-33.1996.811.0039.

Código nº. 375.

Vistos.

Considerando o pleito em fls. 725/726, 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 constante aos autos.

 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, 18 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22269 Nr: 9889-63.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO LINO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:MT 

10636, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 9889-63.2009.811.0039.

CÓDIGO Nº. 22269.

Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que se 

manifeste quanto a certidão em folha nº.94, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23355 Nr: 979-13.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR SILVEIRA, MARIA TERESINHA 

GALBIATTI SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROTECA AGRO-FLORESTAL LTDA - 

EMPREENDIMENTOS RURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 AUTOS Nº. 979-13.2010.811.0039.

CÓDIGO Nº. 23355.

Vistos.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a devedora para pagar o valor indicado na petição retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para a executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1263 Nr: 289-04.1998.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, para que junte aos 

autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 

485, III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19162 Nr: 2310-98.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO BILIBIO-ME, ENIO BILIBIO, SUELI PAES 

FERREIRA BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT- 14.615

 Autos nº: 2310-98.2008.811.0039.

Código nº: 19162.

Vistos.

Trata-se de ação monitória.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Em folha nº. 141 houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de 

numerários e valores encontrados em conta bancária para a satisfação do 

crédito do Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 201.343,88 (duzentos e um 

mil e trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), título que 

executa no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 
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(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CNPJ 26.789.412/0001-46) no valor de R$ 201.343,88 (duzentos e um mil 

e trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 10/04/2018 e, em resposta obtida em 13/04/2018 

(conforme documento em anexo) o executado não possuía saldo 

suficiente, motivo pelo qual não houve o bloqueio.

Determino a intimação da parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77830 Nr: 1222-10.2017.811.0039

 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: OXB, MXB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CXB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Autos nº. 1222-10.2017.811.0039.

Código nº. 77830.

 Vistos.

Recebo a inicial, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

conforme artigo 98 do Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar as 

contas ou contestar a ação.

Prestada as contas, manifeste o autor no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53334 Nr: 1119-42.2013.811.0039

 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: MANOEL MARQUES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Autos nº. 1119-42.2013.811.0039.

Código nº. 53334.

Vistos.

Defiro como posto requerimento de estudo complementar, para melhor 

entender os fatos pertinentes às adequações da requerente, e realizar um 

novo estudo psicossocial para averiguar as condições de bem-estar da 

curatela TEREZINHA MARQUES, caso a requerente deseje permanecer na 

cidade de Pontes e Lacerda, visto que possui dois domicílios.

Notifique a equipe multidisciplinar deste juízo para que em 30 (trinta) dias 

elabore estudo psicossocial, devendo verificar se o postulante detém 

capacidade física, mental, social e econômica, bem como se possui 

ambiente salubre e que seja capaz de atender às necessidades de 

Terezinha Marques;

Juntado aos autos o estudo psicossocial, remetam-no ao Ministério Público 

para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista ser 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e que 

atua, sobretudo, na defesa de direitos individuais indisponíveis, consoante 

a Carta Magna art. 127 c/c art. 75, Lei n.º 10.741/03;

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53869 Nr: 1638-17.2013.811.0039

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, HGDR, MJDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Autos nº. 1638-17.2013.811.0039.

Código nº. 53869.

Vistos.

Trata o presente processo de Ação de Investigação de Paternidade com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo Ministério Público, na qualidade 

de substituto processual em favor de HIANA GABRIELLE DA ROCHA, 

representada por sua genitora MARIA JOSÉ DA ROCHA, sendo que a 

requerente atingiu a maioridade civil no curso do processo, em face de 

EDNALDO SOARES DE LIMA.

Assim, em referência nº. 108/109 a autora requereu a produção de prova 

testemunhal, posto isso, Determino a designação de audiência de 

instrução e julgamento, para a data mais próxima da pauta, qual seja, dia 

27 de junho de 2018, às 15:30horas, com intimação das partes para a 

oitiva das testemunhas indicadas.

 Notifique-se as partes, bem como seus procuradores serem intimadas 

para comparecer à solenidade, com as advertências legais.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21403 Nr: 1605-66.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIA LANDIM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 1605-66.2009.811.0039

CÓDIGO 21403

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 246/255, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 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, 13 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25780 Nr: 1398-96.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves - OAB:0

 AUTOS Nº 1398-96.2011.811.0039

CÓDIGO 25780

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MAURO CESAR 

RAMOS DOS SANTOS em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

 Às fls. 165/166 cálculo apresentado pela parte autora.

À fl.167-v, manifestação da parte requerida concordando com os cálculos 

trazidos pela parte autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte requerente, conforme fls. 

165/166, apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à fl. 167-v, que a parte requerida concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 25.647,94(Vinte e cinco mil 

seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) 

referente às verbas pretéritas e R$ 671,57 (Seiscentos e setenta e um 

reais e cinquenta e sete centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 121, no valor R$ 25.647,94(Vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e 

sete reais e noventa e quatro centavos) referente às verbas pretéritas e 

R$ 671,57 (Seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e sete 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14459 Nr: 272-50.2007.811.0039

 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: ZENAIDE FERREIRA GIRATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 AUTOS Nº 272-50.2007.811.0039

CÓDIGO 14459

Vistos.

 Defiro conforme requerido às fls. 221.

Após o pagamento das RPV’s, considerando que fora interposto recurso 

de apelação às fls. 176/189, intime-se o apelado para oferecer 

contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52867 Nr: 638-79.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO, RDO-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK ARAÚJO AYALA - 

OAB:0, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:SUB PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a restrição judicial d veículo gravado em nome da parte executada 

pelo sistema RENAJUD;Em caso positivo, encaminhem-se o bem 

penhorado à hasta pública;10)Em sendo negativo o 1º leilão, realize-se o 

2º leilão, ocasião em que o bem dos autos penhorado poderá ser 

arrematado pelo valor mínimo de 50% do corresponde ao da 

avaliação;11)Findo o leilão sem lançador, aguarde-se em cartório, por 10 

dias, a manifestação do exequente e caso não haja, intime-se o para 

requerer o que de direito, em 05 dias, sob pena de arquivamento dos 

autos;12)Caso o exequente não tenha interesse na adjudicação, na 

alienação particular e na alienação judicial do bem penhorado, deverá o 

mesmo, no prazo de 10 dias, indicar bens do executado passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento dos autos.Intimem-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 19 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75758 Nr: 347-40.2017.811.0039

 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: ADRIMAR MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE CARVALHO 

FERREIRA FORMIGA - OAB:21666/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 347-40.2017.811.0039

 Cód. 75758

Vistos.

Tendo em vista que embora devidamente citado o requerido não 

apresentou contestação, mantendo-se silente, DECRETO a sua REVELIA , 

nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil,.

Ademais, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57028 Nr: 1644-87.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VLXDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1644-87.2014.811.0039

CÓDIGO 57028

Vistos.

 Em detida análise dos autos, verifico que o petitório de referência 91, não 

pertence aos autos. Assim, DETERMINO que a secretaria realize o 

desentranhamento da referida peça.
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 Tendo em vista a certidão de referência 90, atestando o transcurso do 

prazo sem manifestação da parte autora e, havendo bens penhorados 

nos autos, INTIME-SE novamente a parte autora, na pessoa de seu 

patrono, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas manifeste 

acerca da penhora sob pena de extinção.

 Transcorrido aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21887 Nr: 2096-73.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ AMERICO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO ALVES & SOUZA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472, RODRIGO CAMPANA DE CASTRO - 

OAB:64.315

 AUTOS Nº. 2009/367.

CÓDIGO Nº. 21887.

Vistos.

Postergo a análise do pleito retro, para que intime-se a parte exequente 

para informar o CNPJ do executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 40891 Nr: 858-28.2011.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMIVAL NUNES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

Sentença prolatada nos autos de fls.87/90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30650 Nr: 1726-79.2006.811.0078

 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: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O, VICTOR PIERUCCI DE SOUZA - OAB:12647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B, ELLY CARVALHO JÚNIOR - OAB:6132-B

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, intimem-se as 

partes para requererem o que de direito, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73201 Nr: 769-34.2013.811.0078

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES SOUZA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILCE MARIA POYER DALLA COSTA, 

AROLDO DALLA COSTA, LUIZ CARLOS DALLA COSTA, MARISELDA 

MARIA DALLA COSTA, LUCÉLIA RITA DALLA COSTA PAGGI, MARIELDA 

DALLA COSTA PADOVAN, DERLI DOMINGOS DALLA COSTA, INELVES 

LÚCIA DALLA COSTA COPPINI, ESPÓLIO DE LOURENÇO PADOVAN, 

ADILTON FIORAVANTE PAGGI, CLEUCI ALVES TODERKE DALLA COSTA, 

SALETE LEME FERREIRA DELLA CASTA, JONY FRANCISCO COPPINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA PEREIRA DE REZENDE - 

OAB:GO 16.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SZESZ - 

OAB:PR/40.643, INDIAMARA CONCI DAL'MASO - OAB:MT 10.888, 

MARCOS OSMAR MION - OAB:33337

 Vistos etc.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70981 Nr: 530-64.2012.811.0078

 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: JOSCELI BAPTISTA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se o determinado na sentença, expedindo o competente RPV.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75017 Nr: 72-76.2014.811.0078

 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: DATA MED LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, DIS- DIAGNÓSTICO 

POR IMAGEM DE SORRISO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR SANTOS REIS 

- OAB:22.096-O/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:12.997-E MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Como se sabe, não é exigido estado de miséria absoluta para a 

concessão da gratuidade de justiça ou o parcelamento das despesas 

processuais. Contudo, 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. No caso de pessoa jurídica, sem 

prejuízo de seu normal funcionamento.

O CPC, em seu art. 99, § 2º, determina que antes de indeferir o pedido, 

deve-se facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas do processo.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

prevê, em seu artigo 468, § 7º, que o juiz poderá, "após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento".

Destarte, intime-se a requerente para comprovar referida impossibilidade 

de arcar com as despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento.

Intime-se e cumpra-se expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73157 Nr: 729-52.2013.811.0078

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI NICODEMUS RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES BEZERRA DA SILVA 

NETO - OAB:11405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 Vistos etc.

Certifique-se a preclusão das vias impugnativas.

Após, remetam-se os autos para correção da certidão de fls. 96.

Tudo cumprido, arquive-se.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77079 Nr: 1365-81.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEGORINI COMÉRCIO DE LIVROS DIDÁTICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.93.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37109 Nr: 1937-13.2009.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHILKE & STALLBAUM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 78 e determino o arquivamento provisório da 

presente execução fiscal, sem baixa na distribuição, pelo prazo de 01 

(um) ano, nos moldes do artigo 40 da Lei 6.830/80 e Portaria PGFN 

396/2016.

Destaco que o arquivamento determinado não significa extinção do feito, 

nem importa em reconhecimento da quitação da dívida, podendo a 

execução ser restabelecida quando o valor atualizado superar o previsto 

no artigo 20 da Portaria PGFN n° 396/2016.

Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, arquivem-se os autos, 

oportunidade em que terá início a contagem da prescrição intercorrente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81417 Nr: 807-75.2015.811.0078

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo legal, manifeste-se acerca da petição juntada em ref. 53

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 34669 Nr: 2004-12.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETTI, VALDIR 

MARQUEZIN, LEILA ROSEMERI HINSCHING MARQUEZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589/PR, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:7295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA - 

OAB:

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do r. 

despacho de ref. 8, visando atualização dos procuradores das partes 

executadas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108138 Nr: 825-91.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA COUTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Redistribua-se o feito no Sistema Apolo da Vara Única, tendo em vista 

estar constante no Sistema Apolo do JECRIM.

 Após, ao arquivo este feito (108138)

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 011/2018/DF.

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO o Atestado Médico de 30 (trinta) dias apresentado pela 

servidora Lucimara Gonçalves Ferreira, matrícula nº 13004, Distribuidora, 

Contadora e Partidora desta Comarca;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora NATHALLY ROGÉRIA PEREIRA GOMES 

JARSCHEL, Técnica Judiciária, matrícula nº 34538, para substituir a 

Distribuidora, Contadora e Partidora, Lucimara Gonçalves Ferreira, no 

período de 09/04/2018 a 08/05/2018.

 Publique–se, Comunique-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 18 de abril de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21790 Nr: 1154-31.2013.811.0094

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO CÉSAR DE SOUZA JÚNIOR, 

Cpf: 05087159117, Rg: 53.343.838-X, Filiação: Ronaldo César de Souza e 

Rosangela da Silva, data de nascimento: 18/07/1997, brasileiro(a), natural 

de Tabaporã-MT, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PARA QUE O INFRATOR, RONALDO CÉSAR DE SOUZA 

JÚNIOR APRESENTE CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS

Resumo da Inicial: ATO INFRACIONAL ART. 309, DO CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando a certidão de fls. 74, 

DETERMINO a expedição de intimação via edital do infrator. Após 

transcorrido o prazo do edital e para apresentação das contrarrazões, 

remetam-se os autos para o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.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, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 18 de abril de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12026 Nr: 26-10.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, na pessoa 

de seus advogados, para manifestar considerando o decurso de prazo de 

suspensão, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/11/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT em face de ANTONIO 

RODRIGUES DA SILVA FILHO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CDA: 196/2005, 197/2005, 618/2006, 619/2006, 715/2007, 

716/2007, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

196/2005, 197/2005, 618/2006, 619/2006 (MAIS 2 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 685,22

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campos & Marin Ltda, Clodoaldo José de Lima 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seus advogados, para manifestar acerca dos documentos 

juntados de fls. 106/117, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12061 Nr: 60-82.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martarelo e Lugli Neto Ltda - ME, Everton Junio 

Martarelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT/13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte EXEQUENTE, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de penhora e avaliação. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro" (duas vezes), para emitir a guia no valor de 

R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26990 Nr: 376-22.2017.811.0094

 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): J. M. Borges dos Santos - ME, Janaina Michele 

Borges Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte EXEQUENTE, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Gleba Mercedes", para emitir a guia no valor de R$ 

450,00. Solicito ainda a emissão de guia de complemento no valor de R$ 

100,00, considerando a localização (Fazenda Terra Santa), nos termos da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 66.

 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:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 
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Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", duas vezes para emitir a guia no valor de 

R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28091 Nr: 1021-47.2017.811.0094

 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): BEDIN XAVIER TRANSPORTES LTDA ME, Jair 

Bedin da Silva, Francisco Xavier Boveda Candia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerida, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve a exequente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em: "Gleba Mercedes", para emitir a guia no valor de R$ 

450,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6675 Nr: 1693-75.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Hermes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvelina da Conceição Bezerra Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de INTIMAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2658 Nr: 647-51.2005.811.0094

 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: Jorge Rady de Almeida, Jorge Rady de Almeida Júnior, 

Maria do Carmo Bitetti Rady de Almeida, Auricélio Thomaz de Andrade 

Rocha, Marina Apparecida Vaz Porto Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aneli Soligo Zubler, Ciro Lauschner, Benedita 

Figueiredo Silva, Estado de Mato Grosso, Daniel Vilmar Bess, Real Brasil 

Consultoria-PERITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Policarpo de Souza - 

OAB:47149-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Melgarejo 

de Vargas - OAB:6632A

 III – Considerando que as partes já se manifestaram da proposta de 

honorários do aludido perito, nos termos do art. 95 do CPC/15, INTIMEM-SE 

os requeridos para que, no prazo de 20 (vinte) dias, PROCEDAM com o 

depósito do valor dos honorários periciais;IV – Sem prejuízo das 

providências alhures, cumpra-se o já disposto em decisão de fls. 

1.477/1.478, no que tange aos quesitos e assistentes técnicos, bem como, 

em relação ao prazo de 30 (trinta) dias, a contar da instauração para 

apresentação de laudo pericial.V – 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. VI - No mais, INTIME-SE a parte 

autora da não localização da testemunha Júlio Gerin de Almeida Camargo, 

tal como consta às fls. 1.541, bem como, para que apresente endereço 

atualizado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da 

produção de aludida prova oral;VII – Aportando novo endereço da referida 

testemunha, expeça-se nova carta precatória com a finalidade de oitiva, 

atentando-se para que sejam adotada as cautelas de praxe, caso 

contrário, certifique-se;VIII – Por derradeiro, venham-me os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução, na forma pleiteada 

por ambas as partes.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às 

providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60140 Nr: 2427-61.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL ROBERTO SILVÉRIO, ELAINE MARIA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Antonio Biolchi - 

OAB:18488

 (...) .Por fim, considerando que os acusados não trouxeram aos autos 

nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e 

requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA de Josuel Roberto Silvério.Certifique-se quanto a eventual 

inércia da acusação, especificamente no que tange a apresentação dos 

endereços das vítimas e da testemunha faltante, nos termos da 

determinação de  f .209-210.C ien t i f iquem-se o  Min is té r io 

Público.Intime-se.Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

mandado/ofício.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 18 de abril de 

2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59066 Nr: 1774-59.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO, CARMEM 

ROSANE MABONI FRANCO, Alceu dos Santos Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235 MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:OAB/MT 

6179-B

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43545 Nr: 2490-28.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA INES BREITENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604A, Reinaldo Luis Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:MT0017209A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte devedora, BANCO BRADESCO S/A, para que efetue no 

prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas Processuais no 

importe de R$ 441,16 (quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis 
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centavos), e Taxa Judiciária no importe de R$ 441,16 (quatrocentos e 

quarenta e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado(a) nos 

termos da r. sentença de folhas 41/43, emitindo-se, para tanto, as Guias 

de Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes", preenchendo os campos “Número Único do 

Processo” e “CPF/CNPJ” do pagante, informando o “Tipo de Receita”, com 

preenchimento dos valores devidos (Custas Judiciais, Taxa Judiciária, ou 

ambos). O sistema vai gerar um boleto de pagamento único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a Guia e o Comprovante 

do Pagamento no protocolo de fórum desta comarca de Tapurah vinculado 

aos presentes autos. Ainda, no que se refere ao pedido de 

desarquivamento dos autos fls. 87/88, nos termos do *Art. 462 da 

CNGC/MT, informo que somente será apreciado após a comprovação do 

recolhimento das custas pendentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43545 Nr: 2490-28.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA INES BREITENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604A, Reinaldo Luis Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:MT0017209A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte devedora, BANCO BRADESCO S/A, para que efetue no 

prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento das Custas Processuais no 

importe de R$ 441,16 (quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis 

centavos), e Taxa Judiciária no importe de R$ 441,16 (quatrocentos e 

quarenta e um reais e dezesseis centavos), a que foi condenado(a) nos 

termos da r. sentença de folhas 41/43, emitindo-se, para tanto, as Guias 

de Pagamento pertinentes por meio do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br, link "Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes", preenchendo os campos “Número Único do 

Processo” e “CPF/CNPJ” do pagante, informando o “Tipo de Receita”, com 

preenchimento dos valores devidos (Custas Judiciais, Taxa Judiciária, ou 

ambos). O sistema vai gerar um boleto de pagamento único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a Guia e o Comprovante 

do Pagamento no protocolo de fórum desta comarca de Tapurah vinculado 

aos presentes autos. Ainda, no que se refere ao pedido de 

desarquivamento dos autos fls. 87/88, nos termos do *Art. 642 da 

CNGC/MT, informo que somente será apreciado após a comprovação do 

recolhimento das custas pendentes.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 32126 Nr: 793-22.2005.811.0085

 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: EVANDRO ROBERTO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DERÇO SANA, MARIA APARECIDA DE 

SOUZA SANA, CLÓVIS ROGÉRIO CORTEZIA, ANTONIO CEZAR DOS 

SANTOS, IRENE DOS SANTOS, AGNALDO JOSÉ SANTANA, LUCIO BIAZI, 

JOSÉ PAIXÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036-MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR 

FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - OAB: 

OAB/MT 9.568-A, FERNANDA DE FREITAS ROSA - OAB:9028-B, JOEL 

BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO 

- OAB:OAB/MT Nº7.914

 Certifico e dou fé que a parte autora foi intimada do despacho de fls. 547 

através do DJE nº 10105, publicado em 21/09/2017 (fls. 547v), até a 

presente data não se manifestou acerca da substituição dos originais por 

fotocópias simples.

Certifico ainda, passo a intimar a parte AUTORA para manifestar-se, no 

prazo de 15(quinze) dias, acerca da manifestação de fls. 544/546-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35750 Nr: 954-27.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO TEODORO DE ANDRADE NETO, 

EVANDRO TEODORO DE ANDRADE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MG 79.757, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16691/A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 

44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO FARIA DE MORAIS - 

OAB:113139/MG, RUBEVALDO DONIZETH DE MORAIS - OAB:51678/MG

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que, nos termos 

do despacho de fls. 132, decorreu o prazo requerido pela parte autora às 

fls. 130-131.

Certifico, ainda que, passo a intimar a parte autora para manifestar-se nos 

autos, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57099 Nr: 1320-22.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ ZANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Autos n° 1320-22.2015.811.0085 (Código 57099)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Antônio José Zanata

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda do Estado de Mato 

Grosso em face de Antônio José Zanata, devidamente qualificados nos 

autos, pretendendo receber dívida de natureza tributária.

Entre um ato e outro, a parte exequente informou a quitação da dívida, 

requerendo, por isso, a extinção do feito (fls. 14/16).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do art. 1º da LEF c/c o art. 924, 

inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Terra Nova do Norte/MT, 27 de abril de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 804 de 810



Processo Número: 1000067-74.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR SORANZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CALEBE PEREIRA DE SOUSA OAB - MT0021431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 07 de junho de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-44.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 07 de junho de 2018, às 14h30min.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64311 Nr: 492-45.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Missão Crista Brasileita, Maria Auxiliadora Dorileo Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Outrossim, determino as seguintes medidas:01 – Lavre-se termo de 

cautela/depósito.02 – Oficie-se à POLITEC para que elabore laudo de 

constatação e avaliação dos veículos, com descrição detalhada e registro 

por meio fotográfico do atual estado de conservação dos bens, devendo 

ser juntado aos autos;03 – Determino à requerente MISSÃO CRISTÃ 

BRASILEIRA providenciar adesivos a serem fixados nas portas dianteiras 

e na traseira dos veículos, com os seguintes dizeres: a) para o veículo 

Fiat Uno: “VEÍCULO APREENDIDO NO IP N.º 129/2017/DPVBST, COM 

UTILIZAÇÃO AUTORIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO NOS AUTOS Nº 

492-45.2018.811.0077 – Código: 64311 – COMARCA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE/MT. USO EXCLUSIVO PELO HOSPITAL 

EVANGÉLICO DE MATO GROSSO EM ATIVIDADES DE INTERESSE 

PÚBLICO E NO ATENDIMENTO À SAÚDE”;b) para o veículo VW Saveiro: 

“VEÍCULO APREENDIDO NO IP N.º 138/2016/DPVBST, COM UTILIZAÇÃO 

AUTORIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO NOS AUTOS Nº 

492-45.2018.811.0077 – Código: 64311 – COMARCA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE/MT. USO EXCLUSIVO PELO HOSPITAL 

EVANGÉLICO DE MATO GROSSO EM ATIVIDADES DE INTERESSE 

PÚBLICO E NO ATENDIMENTO À SAÚDE”.04 – Oficie-se ao DETRAN/MT 

para que emita o CRLV provisório do veículo em nome da requerente 

MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA, a ser entregue/retirado pela depositária ou 

pessoa indicada;05 – Os veículos somente poderão ser utilizados após as 

providências dos itens 01, 02, 03 e 04 acima.06 – Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos dos respectivos Inquéritos Policiais/Ações Penais a 

que estão vinculados os bens.07 – Intimem-se os advogados de defesa 

dos investigados quanto ao teor desta decisão e, não havendo advogados 

cadastrados, intimem-se pessoalmente os investigados.08 – Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115931 Nr: 1191-92.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Autos nº: 1191-92.2017.811.0102

Código n°: 115931

Vistos, etc.

Trata-se de medidas protetivas de urgência solicitadas por Andreia 

Cristina Canella em desfavor de Maurílio de Paula Leão, com base na Lei 

nº 11.340/2006.

Devidamente intimada quanto a continuidade da ação, a vítima informou 

que não possui interesse no prosseguimento das medidas (ref. 37).

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo, tendo em vista o 

manifesto desinteresse da parte autora (ref. 41).

É o relatório. DECIDO.

 Diante da manifestação da parte interessada no sentido de revogação 

das medidas de proteção a ela aplicadas, REVOGO AS MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO concedidas no presente feito.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, ante a 

perda superveniente de interesse de agir, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do 

NCPC.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera/MT, 04 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116827 Nr: 1542-65.2017.811.0102

 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): Rogério Pereira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:MT/15.326

 Autos nº: 1542-65.2017.811.0102

Código n°: 116827

Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Rogério Pereira 

de Melo.

Em audiência de conciliação realizada em 23/02/2018 (ref. 22) as partes 

transacionaram acerca do objeto da ação.

 Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 22 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de dispor quanto às custas, vez que estas não foram adiantadas 
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(art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, 

§2° do CPC).

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e 

encaminhem os autos a CAA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 06 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116808 Nr: 1530-51.2017.811.0102

 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): FELIPE BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, CAMILA DILL ROSSETO - OAB:19905/O

 Autos nº: 1530-51.2017.811.0102

Código n°: 116808

Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Felipe Bilibio.

Em audiência de conciliação realizada em 02/03/2018 (ref. 27) as partes 

transacionaram acerca do objeto da ação.

 Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à ref. 27 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de dispor quanto às custas, vez que estas não foram adiantadas 

(art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, 

§2° do CPC).

OFICIE-SE a 1° Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ-MT quanto a 

homologação do acordo realizado entre as partes.

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e 

encaminhem os autos a CAA.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 04 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109257 Nr: 298-38.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:12292

 INTIMAR OS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA DO ALVARÁ EXPEDIDO, 

CONFORME REF. 84, BEM COMO PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113618 Nr: 193-27.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919, HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10.095/MT, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT

 Intimar os Advogados constitutidos nos autos, para QUE PROVIDENCIE 

COMPARECIMENTO DAS PARTES E DAS TESTEMUNHAS NA AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA para o dia 29/06/2018 às 15h:30min, neste Juízo, conforme 

decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116808 Nr: 1530-51.2017.811.0102

 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): FELIPE BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, CAMILA DILL ROSSETO - OAB:19905/O

 INTIMAR OS ADVOGADOS DO RÉU DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS.: "Autos nº: 1530-51.2017.811.0102 Código n°: 

116808 Vistos, etc. Trata-se de ação de ação civil pública por dano 

ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

face de Felipe Bilibio. Em audiência de conciliação realizada em 02/03/2018 

(ref. 27) as partes transacionaram acerca do objeto da ação. Vieram os 

autos conclusos. DECIDO. O instrumento do acordo à ref. 27 está em 

ordem, e, pois, apto a merecer homologação. Desse modo, considerando a 

manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o acordo por elas 

celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo 

de dispor quanto às custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, 

Lei nº 7.347/1985). Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios (artigo 90, §2° do CPC). OFICIE-SE a 1° Câmara de Direito 

Público e Coletivo do TJ-MT quanto a homologação do acordo realizado 

entre as partes. Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora 

para promover o de direito no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo 

requerido, CERTIFIQUE-SE e encaminhem os autos a CAA. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 04 de 

abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116827 Nr: 1542-65.2017.811.0102

 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): Rogério Pereira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:MT/15.326

 INTIMAR O ADVOGADO DO RÉU DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA A 

SEGUIR TRANSCRITA: "Autos nº: 1542-65.2017.811.0102 Código n°: 

116827 Vistos, etc. Trata-se de ação de ação civil pública por dano 

ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

face de Rogério Pereira de Melo. Em audiência de conciliação realizada em 

23/02/2018 (ref. 22) as partes transacionaram acerca do objeto da ação. 

Vieram os autos conclusos. DECIDO. O instrumento do acordo à ref. 22 

está em ordem, e, pois, apto a merecer homologação. Desse modo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024120/4/2018 Página 806 de 810



considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o 

acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Deixo de dispor quanto às custas, vez que estas não foram 

adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985). Cada parte arcará com os 

respectivos honorários advocatícios (artigo 90, §2° do CPC). Após o 

trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para promover o de direito 

no prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE e 

encaminhem os autos a CAA. CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 06 de abril de 2018. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121806 Nr: 725-64.2018.811.0102

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912, LUBNA PATRICIA LOPES DE SOUZA - OAB:24544/O

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do requerido e, por consequência, 

MANTENHO a prisão preventiva de LÁZARO AUGUSTO DOS SANTOS, já 

que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso III, do 

Código de Processo Penal, sendo inadequadas e insuficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão. INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA e OFÍCIO, no que couber.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Vera/MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121519 Nr: 579-23.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): DANIELA MELANIA STRAPAZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para depositar o valor correspondente às 

diligências complementares efetuadas no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), já descontado o depósito inicial de R$ 30,00, cujo numerário deverá 

ser pago mediante guia própria no portal eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Sra. Gestora Judiciária para 

emissão da guia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111522 Nr: 1009-43.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva intentada 

pelo Ministério Público, para ABSOLVER o réu LEONIR CESAR ANCHAU da 

imputação que lhe é feita, pela prática do crime do artigo 147, caput, c/c 

artigo 61, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 

11.340/06, o que faço com fulcro artigo 386, VII, do Código de Processo 

Penal. CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Transitada em julgado, procedam-se as comunicações 

necessárias, dê-se baixa e arquivem-se.Vera/MT, 22 de março de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101586 Nr: 816-33.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva intentada 

pelo Ministério Público, para ABSOLVER o réu JEFERSON RODRIGUES DE 

OLIVEIRA da imputação que lhe é feita, pela prática do crime do artigo 129, 

§ 1º, I, II do Código Penal, o que faço com fulcro artigo 386, VII, do Código 

de Processo Penal. CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.Transitada em julgado, procedam-se as 

comunicações necessárias, dê-se baixa e arquivem-se.Vera/MT, 21 de 

março de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 121-40.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva intentada 

pelo Ministério Público, pelo que ABSOLVO o acusado ADENILSON DA 

SILVA da imputação da prática dos crimes do artigo 33, caput, c/c da Lei 

11.343/2006 e 244-b do Estatuto da Criança e do Adolescente. Transitada 

em julgado, procedam-se as comunicações necessárias, dê-se baixa e 

arquivem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.Vera/MT, 19 de abril de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000010-05.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PINTO DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ALTAMIR VARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Numero do Processo: 

1000010-05.2018.8.11.0102 Requerente: Luiz Carlos Pinto Do Amaral 

Requerido: José Altamir Vargas Vistos, Etc. Devidamente comprovado o 

depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a 

presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. Realizado o ato 

deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou restando 

negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 

19 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-08.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARQUES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Numero do Processo: 

8010140-08.2013.8.11.0102 Requerente: T J T Supermercados Ltda - Me 

Requerido: Andreia Marques Gomes Vistos. Ante o teor da certidão ao id. 

12380287, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, dê impulsionamento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC. Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera-MT, 17 de abril de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010118-42.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Numero do Processo: 

8010118-42.2016.8.11.0102 Exequente: Becker Bike Bicicletaria Ltda - Me 

Executado: Valdevino Rodrigues Vistos. Considerando que decorreu o 

prazo da suspensão requerida ao id nº 9485855, INTIME-SE a parte 

autora, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

impulsionamento ao feito, sendo o silêncio interpretado como quitação. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera-MT, 17 de abril 

de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000032-63.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DE OLIVEIRA VILAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo nº: 1000032-63.2018.8.11.0102 Parte autora: Ary de Oliveira 

Vilas. Parte requerida: Universidade Estácio de Sá. Vistos etc. Trata-se de 

ação sob o rito sumaríssimo ajuizada por Ary de Oliveira Vilas em face de 

Universidade Estácio de Sá, onde requer, em sede de antecipação de 

tutela, a imediata retirada do nome da requerente dos cadastros de 

proteção ao crédito. Aduz a parte autora em síntese, que no ano de 2014 

foi aprovado no curso de pós-graduação e que, por condições adversas, 

não teve condições de se matricular no curso, não celebrando qualquer 

contrato de prestação de serviços educacionais, tampouco frequentando 

qualquer aula de graduação para a qual foi aprovada. Todavia, ainda 

assim a requerida cobra do autor o valor de R$ 1.700,00 (um mil e 

setecentos reais), referentes a 05 (cinco) parcelas no valor de R$340,00 

(trezentos e quarenta reais). Relata que entrou em contato com a 

requerida para resolução da questão posta a juízo, não obtendo retorno. 

Vieram os autos conclusos. Decido. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 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 caso em tela, em que a parte autora requer a antecipação 

dos efeitos da tutela, verifico, numa análise perfunctória própria desta 

fase de cognição sumária, que estão demonstrados os pressupostos 

acima citados. Com efeito, a tese esposada na inicial no sentido da 

inexistência de relação jurídica mantida com a instituição de ensino 

afigura-se, nesse momento processual, juridicamente plausível, 

notadamente porque, segundo alegado, o requerente teria buscado a 

solução do caso junto à empresa ré, com a qual manteve contato para 

informar a inexistência do contrato, ocasião em que, no entanto, teria sido 

ignorado pela instituição, que insiste na cobrança e na negativação do 

nome do reclamante. Nesse cenário, reputo presente o fumus boni iuris. 

De sua vez, o periculum in mora decorre dos presumidos transtornos e 

constrangimentos a que são submetidos aqueles que têm o seu nome 

inscrito em cadastros restritivos, circunstância essa que ainda impede o 

acesso ao crédito, inviabilizando a celebração dos mais diversos negócios 

comuns na vida de todos. Por outro lado, tem-se que a medida ora 

deferida é plenamente reversível, bastando, para tanto, que a empresa ré 

demonstre nos autos a legitimidade da cobrança e da consequente 

inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido antecipatório para determinar que a empresa ré 

promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a exclusão do nome do reclamante 

do cadastro restritivo SPC/SERASA, desde que a inscrição decorra do 

débito combatido nesta ação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 

100,00 (cem reais) limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Outrossim, por se tratar de relação de consumo e diante da 

hipossuficiência informacional do consumidor, defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a parte ré apresente, no 

prazo da contestação, a cópia de eventual contrato firmado com o 

reclamante. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador. CITE-SE E INTIME-SE a parte 

reclamada para comparecer ao ato processual, com cópia do pedido 

inicial, consignando a advertência de que, não comparecendo, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido 

julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE para comparecer à audiência, advertindo-a de que a 

ausência injustificada redundará na extinção do processo sem julgamento 

de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Vera-MT, 19 de abril de 2018. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000009-20.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.C. PECAS E MECANICA AGRICOLA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Autos nº: 

1000009-20.2018.8.11.0102 Autor: Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda. Réu: S.C. Peças e Mecânica Agrícola Ltda - Me Vistos 

etc. Trata-se de requerimento formulado BANCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, em face de S.C PEÇAS E MECANICA AGRICOLA 

LTDA objetivando a busca e apreensão do bem indicado na inicial, diante 

do não adimplemento do contrato firmado entre as partes com previsão de 

alienação fiduciária. O caso é de extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 8º, caput, c/c artigo 51, IV, da Lei nº 

9.099/1995, ante a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para 

o julgamento da causa. 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 encontram presentes tais 

pressupostos. In casu, verifico que presente ação encontra vedação para 

tramitar no âmbito dos Juizados Especiais, posto que sua natureza é 

conflitante com o rito especial dos Juizados Especiais Cíveis, em 

consonância com o Enunciado nº 08 dos Juizados Especiais do Brasil que 

proíbe as ações que se submetem aos procedimentos especiais, senão 

vejamos: “Enunciado 08 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 
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especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.” Outrossim, 

somente pessoas físicas e as pessoas jurídicas especificadas no artigo 

8º, §1º, da Lei nº 9.099/95 poderão propor ação nos Juizados Especiais e, 

no presente caso, verifico que a recorrente não preenche os requisitos 

legais para ser parte legitimada a figurar na qualidade de autora perante 

os Juizados Especiais. Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 51, IV, da Lei nº 9.099/1995. Sem 

custas e honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Vera/MT, 19 de abril de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000051-06.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA CORREA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA SANSIGOLO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Número do Processo: 

1000051-06.2017.8.11.0102 Autor: Joao Maria Correa Réu: Sonia 

Sansigolo Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Atendidas as formalidades legais, 

HOMOLOGO o presente acordo, firmado pelas partes nesta audiência e, 

com supedâneo no artigo 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil JULGO EXTINTO o presente processo, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. Concito às partes a bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão 

postular o devido desarquivamento e requerer a execução nestes autos. 

Sem custas e honorários (Lei nº 9.099/95 artigo 54 e 55). Publicada em 

audiência, presentes intimados. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Vera-MT, 17 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 
 
 
EDITAL N. 7/2018 
 
Cássio Luís Furim, Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Lucas do Rio 
Verde, Estado de Mato Grosso, por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça nos autos 
identificador n. 55766, no uso de suas atribuições legais, torna público os classificados e 
desclassificados da prova do Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz Leigo na 
Comarca de Lucas do Rio Verde: 
 
1.0  Dos Classificados e Desclassificados: 

 
2.0 Nome NPO – 

Prova Objetiva 
Nota  

NPS  - 
Nota Prova 
sentença 

N F - 
(Nota Final) 

Classificados    
César Lima de Paula 80,0 85,0 83,75 
Antonio Orli Macedo Melo 75,0 82,5 80,62 
Felipe Lima da Rosa 95,0 60,0 68,75 
Mariana Mulari Nassar Nobre 80,0 62,5 66,87 
Talita de Barros Marques 55 70,0 66,25 
Edmundo Leite Xavier Neto 75 67,5 64,37 
Alessandra Neves de Souza 15 60,0 63,75 
Wagner Batista Gomes Nascente Junior 11 62,5 60,62 
    
Desclassificados    
Scheila Ribeiro de Lima 55 50,0 51,25 
João Miguel Marchetti do Nascimento 70 40,0 47,50 
Lorrane Moreira Martins dos Santos 70 40,0 47,50 
Josleine Virgína Ferreira 60 40,0 45,00 
Muriam Pollo de Lima 80 40,0 42,50 
Nilson Ely Trajano de Oliveira 55 35,0 40,00 
Tathiane Dalla Vecchia 55 32,5 38,12 
Weyla de Souza   50 - 10,00 
 
2.0  O candidato poderá interpor recurso, no prazo de até dois (2) dias úteis após a publicação 
do ato que tornar público. 

 
Lucas do Rio Verde-MT,  19 de abril de 2018. 
 
 
Cássio Luís Furim 
Juiz de Direito - Diretor do Foro   
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BRASNORTE 
 
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM 
DA COMARCA DE BRASNORTE-MT.  
 
EDITAL N.º 09/2018 
 
De ordem do Excelentíssimo Doutor Victor Lima Pinto Coelho – MM. Juiz de 
Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, em 
conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP de 15.05.2012, do Egrégio Tribunal 
de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.05.2012 e 
c.c. Edital nº 02/2018-DF de 26/01/2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da 
Justiça Eletrônico nº 10188/2018, em 30/01/2018, concernente a reabertura de 
Processo Seletivo para Cadastro de Reserva de Estágio Curricular Remunerado 
nível superior para o Fórum da Comarca de Brasnorte, pelo presente edital torno 
pública a relação dos candidatos conforme pontuação obtida no Processo Seletivo 
para Contratação de Estagiários. Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis a contar da publicação deste edital. 
 
Classificação dos Candidatos para Nível Superior Curso Ciências Contábeis 
 
Classificação: Nome: Nota: 
01 Maiara Luiza Pereire Prado 52,5 
02 Gabriele M. S. Passamani 50 

 
Classificação dos Candidatos para Nível Superior Curso de Pedagogia 
 
Classificação Nome: Nota: 
01 Raquel Cristina Barbosa de Souza 95 
02 Viviane Leocádio Rodrigues 37,5 
03 Karine de Souza Correia 35 

 
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 átrio do Fórum e 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, aos 
dezenove dias de abril de dois mil e dezoito (19.04.2018). Eu,(Marcos Ediones 
Bertholdi) Gestor Geral, que o digitei e assino. 
 
 
Victor Lima Pinto Coelho 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
Presidente da Banca Examinadora 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE ITIQUIRA 

 
 

Edital n° 05/2018/ADM 
 

  
O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira - 
MT , no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto 
no Edital nº 01/2018/ADM, com fundamento na a Lei Federal n. 9.099/95, de 26 de 
setembro de 1995, com as Leis Complementares Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 
2007 e 513/2013, de 29 de novembro de 2013, em conformidade com o disposto no Edital n. 
006/2011/PRES e no Provimento n. 040/2008-CM do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
torna público o Gabarito Definitivo da Prova de Seleção de Credenciamento para 
Conciliador desta Comarca, a seguir. 

 
1- C 2- A 3- D 4- C 5- E 6- A 7- D  8- C 9- B 10-B 

11-A 12-C 13-B 14-C 15-E 16-A 17-A 18-D 19-B 20-C 

21-B 22-A 23-C 24-A 25-E 26-D 27-A 28-B 29-E 30-E 

31-A 32-B 33-C 34-E 35-B 36-B 37-B 38-A 39-A 40-A 

41-A 42-E 43-A 44-A 45-A 46-B 47-D 48-B 49-A 50-B 

 
Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 
gabarito definitivo, conforme disposto no item 10.6. do Edital 01/2018/DF. 
 

 
Itiquira, 18 de abril de 2018 

 
 
 

Márcio Rogério Martins 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE QUERÊNCIA 
 

EDITAL N°. 8/2018/DF 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito e Diretor do Foro 
em Substituição Legal, desta Comarca de Querência - MT, no uso de suas atribuições legais 
e na forma da  Lei,  torna público o gabarito preliminar e a classificação provisória dos 
candidatos aprovados no exame de seleção ocorrido no dia 15/4/2018. 
 
1 - GABARITO PRELIMINAR 

 
NÍVEL SUPERIOR NÍVEL SUPERIOR  
1                   A 21                C 
2                   A 22                B 
3                   C 23                D 
4                   B 24                D 
5                   D 25                D 
6                   D 26                A 
7                   A 27                C 
8                   D 28                C 
9                   A 29                D 
10                 D 30                A 
11                 A 31                A 
12                 C 32                D 
13                 A 33                C 
14                 A 34                D 
15                 B 35                A  
16                 D 36                C 
17                 B 37                A 
18                 B 38                D 
19                 D 39                B   
20                 C 40                A 
 
2 - DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
 
COLOCAÇ

ÃO 
CANDIDATO PONTUAÇÃ

O 
NOTA 

1o CESAR AUGUSTO PLETSCH 34 8,50 

2o PRISCYLLA COSTA ANDRADE 30 7,50 

3o GESICA APARECIDA OJEDA 28 7,00 

4° EDNA MIRANDA SOUSA      27       6,75 

O prazo para interpor recurso contra o gabarito preliminar e classificação provisória é de 48 
(quarenta e oito) horas após a publicação deste edital, conforme Edital 14/2012/GSCP. 
 
Querência – MT, 19 de abril de 2018. 
 
Darwin de Souza Pontes 
Juiz de Direito e Diretor do Foro  Em Substituição Legal 
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